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PALAVRA DO PRESIDENTE

CUT precisa retomar lutas

P e d r i n h o

Enquanto  o  governo
Lula aprofunda a aplica-
ção do neoliberalismo no
Brasil, as entidades sindi-
cais estão perdendo a au-
tonomia e a independên-
cia necessárias diante do
governo e dos partidos
políticos. O maior exem-
plo disso, tem sido a pos-
tura da direção majoritá-
ria da Central Única dos
Trabalhadores  (CUT) ,
que é a maior e mais im-
portante central sindical
brasileira, fundada e con-
solidada através da luta
de milhares de trabalha-
dores e ativistas, nos últi-

mos 23 anos.
Apesar da dire-

ção majori tária
da CUT, a Articu-
lação S indical ,
de fender  uma
ação s indical
bastante modera-
da desde a déca-
da  de  1990,  a
chegada de Lula à presidên-
cia provocou um maior des-
locamento, à direita, dos ru-
mos de nossa Central, ou
seja, pouco mobilizou-se e
organizou os trabalhadores
em suas lutas.

Discordamos radicalmen-
te da forma como a direção

majoritária conduz
a CUT. Por isso, o
melhor seria mu-
dar a direção des-
sa  Centra l ,  que
ainda pertence à
classe trabalhado-
ra e não às corren-
tes políticas que a
dir igem.  A CUT

precisa voltar a defender os
trabalhadores.

Por entender que o movi-
mento  necess i ta  de  uma
nova direção, centenas de
militantes e dirigentes con-
formaram a Frente de Es-
querda Socialista, a FES.
Esses dirigentes sindicais

jamais aceitam abrir mão
da autonomia do movi-
mento, por isso defende-
mos a unidade de todos
que lutam contra as refor-
mas neoliberais, contra a
política econômica e as
Reformas Sindical e Tra-
balhista de Lula.

Dia 30 de março acon-
tece a nossa assembléia
para eleger os delegados
que nos representarão no
Congresso da CUT. Nós
apresentamos uma Tese
ao Congresso  e  vamos
compor  uma chapa de
Oposição como alternati-
va de direção da CUT.

Agradecimento pelo empenho
Como funcionária da Nossa Caixa quero agradecer ao

empenho do Sindicato pelo esforço para ganhar esta ação
contra a tentativa de retirar direitos dos bancários. Fiquei
sabendo que muitos outros sindicatos não  tiveram suces-
so neste tipo de ação.

Quero dizer também que os juízes estão corretos em dar
ganho de causa apenas para os associados.

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

PALAVRA DO BANCÁRIO (A)

Sou sindicalizada há mais de 18 anos e sempre tive res-
paldo e um tratamento digno da diretoria. Fiquei muito con-
tente quando fui até o Sindicato para marcar uma consulta e
ao saberem que era da Nossa Caixa pediram meu RG e me
entregaram um cheque reembolsando o que o Imposto de
Renda havia me garfado. Portanto parabéns por mais esta
conquista para os associados.
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Bradesco demite
gerente sequestrado

A diretoria do Sindica-
to dos Bancários de San-
tos e Região paralisou,
dia 14/03 - terça-feira,
das 8h às 12h, a agência
do Bradesco/Pça. da Re-
pública,  em protesto
contra a arbitrária e de-
sumana demissão do ge-
rente Flávio Ferreira, que
foi sequestrado, está em
tratamento psiquiátrico e
tinha 24 anos de banco.

O gerente, lotado na
agência acima sofreu
uma tentativa de seques-
tro em outubro/05 e logo
após comunicou ao ban-
co que não  tomou ne-
nhuma providência. Em
fevereiro de 2006, toda
a sua família foi se-
questrada e a quadrilha
deixou-a como refém
para assaltar a agência
em que ele trabalhava.
Depois do sequestro,
ele, seus filhos meno-

res e sua esposa foram
submetidos a tratamen-
to psiquiátrico e o ban-
co lhe concedeu férias.

Ao voltar de férias, o
Bradesco não aceitou o
atestado médico psiqui-
átrico que o afastava de
suas funções. O departa-
mento jurídico do banco
tentou forçar o gerente a
assinar sua demissão en-
viando um advogado até
a sua casa, como não o
encontraram enviaram
um telegrama demitindo-
o. Além disso, como pro-
va da discriminação, os
funcionários da agência
estão impedidos pela di-
retoria do banco de se co-
municarem com Flávio.

"O Bradesco,  que
obteve um lucro de R$
5,514 bilhões, não dá a
mínima importância à
situação de desespero
por que passa a famí-

lia de seu funcionário
sequestrado. Ele conti-
nua juntamente com
seus filhos menores e
sua mulher sendo tra-
tado por psiquiatras.
Flávio só não foi se-
questrado na primeira
vez porque sofre do
coração e no momento
da ação dos criminosos
desmaiou afugentan-
do-os", esclarece Ro-
ger Gonçalves, funcio-
nário do Bradesco e di-
retor do sindicato.

Por isso, a diretoria do
Sindicato está tomando
os procedimentos cabí-
veis pelo respeito, solida-
riedade e dignidade que
o banco deve a todos os
seus funcionários e prin-
cipalmente ao Flávio que
passa por uma situação
difícil por ser gerente do
Bradesco e que toda a ca-
tegoria está sujeita!

ANTECIPAR A
CAMPANHA SALARIAL

PARA OBTER VITÓRIAS
Ano de eleições é

o período onde os
governos e patrões
fazem um enorme es-
forço para tentar de-
monstrar  que estão
ao lado dos trabalha-
dores a fim de ganhar
seu voto. Para os tra-
balhadores, é o mo-
mento de exigir, de
forma organizada,
melhores condições
de vida e de trabalho.
Por isso, com muita
organização, partici-
pação e  pressão,
2006 pode ser  um
ano de conquistas
para a  categoria .
Para isso, os bancá-
rios devem antecipar
o início da campanha
salar ial  deste  ano
para junho.

"Nossa proposta é
definir reivindica-
ções em junho, entre-
gar a pauta para a Fe-
naban e governo no
início de julho e in-
tensificar a mobiliza-
ção nos meses de ju-
lho e agosto, para o

início de setembro
termos uma definição
da nossa Campanha
Salarial. Não pode-
mos deixar passar a
eleição para, só de-
pois, termos uma so-
lução, pois assim o
governo e banqueiro
vão continuar nos en-
rolando e  negando
nossas justas e neces-
sár ias  re iv indica-
ções. Eles querem o
nosso voto? Nós que-
remos nossos direi-
tos", adverte Ricardo
Saraiva Big, Secretá-
rio Geral do Sindica-
to dos Bancários.

A antecipação da
campanha salar ial
não é consenso entre
os s indicatos .  Por
isso, é importante que
a categoria participe
para, de forma demo-
crática, aprovar a me-
lhor proposta que na
opinião da diretoria
do Sindicato passa
por antecipar o calen-
dário de mobilização
e negociações.

Sindicato paralisou a agência da Praça da República - Santos
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ASSEMBLÉIA APROVA
FILIAÇÃO A CONTRAF
A categoria aprovou

em Assembléia, reali-
zada dia 23/03/2006, a
filiação do Sindicato à
nova  Confederação
Nacional dos Traba-
lhadores do Ramo Fi-
nanceiro - Contraf. A
Contraf já nasce forte,
pois reúne a maioria
dos sindicatos de ban-
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cários de todo País e
tem como obje t ivo
combater  a  fal ta  de
ação em alguns seto-
res do movimento sin-
dical bancário.

A criação da nova
Confederação está in-
serida num momento
da conjuntura nacional
onde os banqueiros es-

tão acumulando lucros
extraordinários.

Por isso, devemos
nos organizar em torno
desta Confederação e
utilizá-la como um ins-
trumento de luta para
arrancar melhores salá-
rios, benefícios e con-
dições de trabalho mais
dignas e justas.

I Encontro Regional
dos Funcionários do BB

LOCAL: SINDICATO DOS BANCÁRIOS
Av. Washington Luiz, 140/Santos
ASSUNTO: Quais sugestões você daria para
melhorar seu trabalho e relação funcionário-
banco e Campanha Salarial 2006.

Dia: 08/04

Sábado às 14h

Assembléia para
eleição de delegados à
CECUT/CONCUT/Contraf

ASSUNTO: eleição dos delegados que representarão
o Sindicato no Congresso Estadual e Nacional da CUT e
na Contraf. A diretoria do Sindicato entende que é muito
importante eleger delegados comprometidos com a luta
pelos direitos do trabalhador, para que haja uma pressão
nos Congressos pela retomada das lutas históricas para
as quais a Central e Confederação foram criadas.

Horário: 19h
Local: Sindicato dos Bancários

 Av. Washington Luiz, 140/Santos

Dia: 30/03/2006 -  Quinta-feira

Devido ao sucesso entre a categoria, o agitado
Bar Cultural do Sindicato dos Bancários de Santos
vai para seu terceiro ano, com início neste dia 07 de
abril (sexta-feira), a partir das 19h, na sede - Av.
Washington Luiz, 140 (canal 3/Santos). A diretoria
do Sindicato convida os bancários e bancárias a
participarem deste sucesso de público, sempre com
uma banda ou conjunto formado por bancários da
região. O Bar Cultural dispensa apresentações!!!

Tem Bar
Cultural dia 07


