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Manifestação
no "Dia Mundial
de luta por
Segurança e
Saúde do
Trabalhador"
A diretoria do sindicato orga-
nizou protesto dia 28/04, na
agência do Santander Banes-
pa/Centro, um dos bancos
campeões em gerar doenças
ocupacionais [ Página 3]

DIA DE LUTA DA
CLASSE

TRABALHADORA
O Sindicato participou do 1º de Maio, na Pça. da
Sé, com independência do governo e dos patrões
contra essa Reforma Sindical e em defesa dos
direitos trabalhistas [ Página 3]

Sindicato participa da Confe-
rência de Igualdade Racial

Conferência
de Igualdade
Racial

[ Página 3]

Dia 13,  no Sindicato, na
Av. Washington Luiz, 140

Bar Cultural
com Coral e
Samba de Roda

[ Página 4]

Diretores do Sindicato fazem protesto em frente ao Santander Banespa

Passeata reúne mais de 20 mil trabalhadores na Praça da Sé em São Paulo

1º de Maio
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Juros altos um problema
de governo

Os trabalhadores, os mo-
vimentos sociais e sindicais
e a população podem sim
mudar os rumos de uma Na-
ção, mas a taxa de juros Sr.
Presidente é alterada por
quem dirige a política mone-
tária, ou seja, os ministros
que comandam a
economia do País.
Isto é um problema
macroeconômico,
que o trabalhador
não tem como alte-
rar ou definir.

Portanto, o gover-
no é o principal res-
ponsável por esse
problema, o Banco Central
vem aumentando insistente-
mente a taxa selic, que era de
16% em setembro de 2004 e
aumentou para 19,5% - o mai-
or do mundo - porque cumpre
uma política econômica com
fundamentos acordados com o

QUADRINHOS

DIA 28 DE ABRIL  �  �Dia Mundial de Luta contra Acidentes e Doenças do Trabalho�

PALAVRA DO PRESIDENTE

EXPEDIENTE

Bancário ganha ação
do Banespa por
Assédio Moral

PALAVRA DO BANCÁRIO

A justiça deu sen-
tença favorável a
ação impetrada pelo
Sindicato para um
funcionário do San-
tander Banespa, que
irá receber do Ban-
co R$ 80.000, sendo
que R$ 30.000 por
assédio moral prati-
cado pelo gerente
geral da agência em
que trabalhava.

O psicoterror ma-

Para denunciar ou sugerir basta escrever para Av. Washington Luiz, 140
Encruzilhada - Santos - SP

CEP 11.050-200 ou enviar pelo e-mail: santosbancarios@uol.com.br

nifestado no ambien-
te de trabalho, por
uma comunicação
hostil e não ética di-
recionada a um indi-
víduo ou mais é um
dos problemas mais
sérios enfrentados na
sociedade atual, des-
creve a juíza, Alcina
Maria Fonseca Be-
res, da 2ª Região da
Justiça do Trabalho.

Chegam denúnci-

as de que este tipo de
terrorismo está in-
fernizando o as con-
dições de trabalho
dos bancários na
agência do Real/Pça
José Bonifácio, em
Santos. O assédio
esta sendo praticado
pelo gerente Lenil-
do. Já estamos to-
mando as devidas
providências, com o
respaldo da justiça.

FMI de reduzir inflação para
pagar os escorchantes juros da
impagável dívida externa aos
poderosos tubarões dos EUA.

O que resulta na diminui-
ção do consumo das famílias,
na alta do desemprego, na
queda de investimentos na

economia, enfim na
concentração de
renda e no conse-
qüente empobreci-
mento dos traba-
lhadores.

Em contraparti-
da, as maiores ta-
xas do planeta ser-
vem para alavan-

car lucro fácil para os maio-
res agiotas do Brasil, os ban-
queiros. O Banco Central
deve renegociar as dívidas in-
terna e externa, taxar substan-
cialmente e fiscalizar os ban-
cos, além de diminuir os ju-
ros básicos.
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1º DE MAIO É DE LUTA, NÃO DE FESTA!

No dia 28 de
abril (Dia Mundial
de Luta contra os
Acidentes e Doen-
ças provocadas pelo
Trabalho) a direto-
ria do Sindicato re-
alizou uma mani-
festação na porta do
Santander/Banespa
do centro de Santos
e também aprovei-
tou para distribuir
jornais referentes ao
1º de Maio, Dia do
Trabalhador.

O ato contra aci-
dentes e doenças
contraídas no traba-
lho teve o objetivo
de alertar a popula-
ção sobre a grave si-
tuação a que são
submetidos os ban-
cários em seus lo-
cais de trabalho.
Cobrar uma atuação
mais efetiva da Pre-
feitura de Santos,
através do Sevrest -
Seção de Referên-
cia em Saúde do
Trabalhador- que
diminuiu o número
de profissionais e
está quase inativo,
apesar das verbas
enviadas do SUS,
pelo Governo Fede-

Sindicato protesta contra
doenças do trabalho

ral. Porque a pressão
e a carga de traba-
lho exagerada têm
acometido a catego-
ria a doenças como
LER/Dort, Síndro-
me do Pânico, de-
pressão e várias ou-
tras perturbações.

Segundo levanta-
mento real izado
pela Confederação
Nacional dos Bancá-
rios (CNB/CUT), o
número de bancári-
os afetados pela Le-
são por Esforço Re-
petitivo (LER) cres-
ceu 75,36%, em re-
lação a 2.000 na
Caixa Econômica,
Banespa, HSBC,
Itaú, sendo que no
Bradesco o aumento
foi ainda maior. Os
bancários com
transtornos mentais

a u m e n t a r a m
69,91%, também
em relação a 2.000.

Em apenas cinco
anos, após a priva-
tização do Banes-
pa, o agora Santan-
der passou a ser um
dos mais denuncia-
dos pelas más con-
dições de trabalho.

 "O Sindicato
protocolou um ofí-
cio no Conselho
Municipal de Saú-
de solicitando a re-
ativação total do
Sevrest. Além dis-
so, também cobra-
mos tanto do INSS
e DRT maior empe-
nho na fiscalização
e aplicação dos re-
cursos", destaca
Pedro de Castro Ju-
nior, Presidente do
Sindicato.

O Sindicato parti-
cipou das atividades
do Dia do Trabalha-
dor,  1º de Maio, pro-
movido pela frente de
esquerda dos traba-
lhadores, na Praça da
Sé, em S. Paulo.

Os trabalhadores
foram às rua para
exigir os 10 milhões
de emprego prome-
tidos por Lula; pela
redução da jornada
de trabalho sem re-
dução salarial; em
defesa dos salários e
pela reposição de
perdas salariais e
aumento real; do-
brar o salário míni-
mo; pela reforma
agrária e urbana;
em defesa das políti-
cas públicas de edu-
cação; saúde e mo-
radia; dizer não à re-
forma sindical pro-

posta pelo governo,
que retira direitos
dos trabalhadores;
para dizer fora
Bush do Iraque e
pelo fim da impuni-
dade e apuração e
punição dos respon-
sáveis pelos assassi-
natos de lideranças
de trabalhadores;
bem como apuração
e prisão dos corrup-
tos nas privatiza-
ções e reestatização
das empresas dos

setores estratégicos.
A diretoria do Sin-

dicato entende que o 1º
de Maio continua sen-
do um dia de luta. Por
isso, participaram de
atos que não foram fi-
nanciados pelo gover-
no ou por patrões. Por-
que a autonomia e a in-
dependência sindical é
questão de concepção
e o princípio do sindi-
calismo sem vínculos e
voltado apenas para os
trabalhadores.

Diretoria do Sindicato em passeata na Praça da Sé, em São Paulo

Diretoria do Sindicato na Praça da Sé

Diretores fazem protesto em frente ao Santander Banespa
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O Sindicato participou da Confe-
rência com 13 delegad@s levando
propostas sobre Mercado de Trabalho
e Mulheres Negras, nos dias 29 e 30
de abril e 1º de maio.  Houve a apre-
sentação da representante da Ministra
Matilde Ribeiro que falou a respeito
do ano de 2005 - Ano Nacional de
Promoção da Igualdade Racial, que
abordará o tema  da igualdade étnico-
racial, considerando a perspectiva de
gênero, cultura e religião.

A  postura autoritária dos represen-
tantes da administração municipal  no
encaminhamento da plenária final, re-
duziu o debate sobre as discussões de
igualdade.  As propostas que deveri-
am ser debatidas e aprovadas pela ple-
nária geral mas não foi o que aconte-
ceu; só foram discutidas na plenária
aquelas propostas alteradas nos gru-
pos;  a grande maioria foram aprova-
das sem a participação do conjunto de
delegad@s. No final, pressionados
pelo tempo e pela desorganização, ini-
ciou-se um processo confuso e duvi-
doso de eleição dos representantes da
Baixada Santista para a Conferência
Estadual.  Por fim, foi encerrada a
Conferência sem que tivéssemos  es-
colhido nossa delegação. Será convo-
cada reunião pela  comissão organi-
zadora e um representante de cada pré-
conferência a fim de buscar propostas
para o impasse criado. No Estado de
São Paulo o governador não quer a so-
ciedade civil na organização da Con-
ferência Estadual e o Governo Fede-
ral terá que intermediar o processo.

Ressaltamos a importância da par-
ticipação de todos e de todas nos pro-
cessos de conferência que garante a
presença da sociedade civil nos pro-
cessos de discussão do estado. Não
basta  que o Governo Federal propo-
nha ações como esta da realização da
Conferência Nacional de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial se nos
municípios e estados não houver par-

ticipação democrática, através dos
movimentos sociais organizados

que precisam ser respeitadas
pelos  governantes locais.

I Conferência
Municipal de Políticas
de Promoção da
Igualdade Racial

Lazer & Arte
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BAR CULTURAL DIA 13
Dia 13, a secretaria de Cultura promove Bar Cultural
com apresentação do Coral dos Bancários e do
conjunto de Samba de Roda "Fundamental", a partir
das 19h. O conjunto é formado por bancários do
Bradesco/Itararé, que tocam em diversos bares
agitados da Cidade.Venha para mais esse sucesso
de público do Sindicato e curta uma cervejinha zero
grau a apenas R$ 1,00.

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA
 SOBRE A GREVE 2004

Foi um sucesso de público a exposição fotográfica sobre
a greve e a Campanha Salarial 2004 e a música ao vivo
no último Bar Cultural com a Banda “Luzazul”, formada
por bancários do BB. A inauguração da exposição e o

bar atraíram mais de 150 bancários que apreciaram as
25 fotos compiladas de inúmeras cenas registradas da

maior greve já realizada pela categoria e curtiram o som
dos músicos bancários. As fotos ficarão expostas para o
público em geral, na nossa sede, das 8h às 18h, na Av.

Washington Luiz, 140.

LIVRO: A VENEZUELA QUE SE INVENTA
O Jornalista, Chargista e Escritor Gilberto Maringoni promoveu
uma noite de autógrafos e debates para lançar seu livro "A
Venezuela que se Inventa", dia 15 de abril, no auditório do
Sindicato. Maringoni iniciou a abertura do debate com a
exibição do filme/documentário "A Revolução não será
Televisionada", que trata do golpe de Estado, desferido pela
elite burguesa venezuelana contra o Presidente eleito Hugo
Chávez, porém frustrado pela grande maioria da população
com apoio do Exército. O escritor produziu seu livro com base
em sete anos de visitas, reportagens e pesquisas realizadas
sobre a Venezuela, seu povo e o Presidente Chávez. Um bom
livro para compreender o atual momento político em que
vivemos na América Latina e as arbitrariedades dos EUA.


