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PALAVRA DO PRESIDENTE

DEFENDEMOS A SOBERANIA CONTRA
A EXPLORAÇÃO DO POVO

P e d r i n h o

Apoiamos a decisão do
presidente da Bolívia, Evo
Morales, por considerarmos
legítimo o direito de qual-
quer povo controlar suas ri-

quezas
n a t u -
rais e,
c o m
isso, a
comer-
cializa-
ção e a
produ-

ção do petróleo e do gás de
seu País, como faz o Brasil
desde a década de 50.

Denúncias de assédio no Santander Banespa
Como se não bastasse a retomada das demissões

pelos banqueiros do Santander Banespa, várias denún-
cias estão sendo enviadas ao sindicato. Conforme os
relatos, o Gerente Regional, Eli Andrade Costa, vem
dispensando tratamento desumano com assédio mo-
ral e cobranças inadequadas contra os seus coman-

PALAVRA DO BANCÁRIO (A)

Esse apoio deve-se tam-
bém ao fato de Evo Morales
garantir o abastecimento ao
Brasil dos 26 milhões de me-
tros cúbicos de gás bolivia-
no consumidos diariamente,
ou seja, mais da metade do
consumo total do nosso País.

Devemos lutar contra
todo o tipo de exploração e,
neste caso, pela soberania do
povo boliviano e a defesa de
suas riquezas. A Bolívia ti-
nha suas reservas de hidro-
carbonetos superexploradas
diretamente por 20 empresas
transnacionais com contra-

tos leoninos onde o País fi-
cava com apenas 18% do lu-
cro e as transnacionais 82%.

Alguns analistas dizem in-
clusive que a Petrobrás pode
até ampliar seus negócios e
arrendar os campos de outras
empresas que não aceitem as
regras da nacionalização.

Grandes grupos econô-
micos, que exploram os tra-
balhadores pelo mundo afora
e aqui no Brasil, estão fazen-
do o maior "carnaval", pois é
a luta de um povo contra a
subtração de suas riquezas
naturais pelo grande capital.

Aliás, isto foi e está
sendo feito com a nossa
Cia. Vale do Rio Doce, de-
tentora da maior jazida de
minérios, como o ouro e o
ferro, do planeta, privati-
zada por FHC, Alckmin e
a turma do PSDB a preço
de banana.

Agora, que a festa aca-
bou, a Petrobrás deve pes-
quisar outras alternativas
de matrizes energéticas e
acelerar os investimentos
para prospecção de gás na
bacia de Santos, para não
depender de outros países.

dados, que já são explorados com metas impossíveis,
multiplas funções e sem aumento salarial há cinco anos.

A diretoria do Sindicato está analisando todas as de-
núncias e irá tomar as providências nas próximas se-
manas. Fique de olho e denuncie a falta de respeito e
todo tipo de assédio.

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
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SINDICATO PARALISA AGÊNCIA
VILA MATIAS DO ITAÚ

A diretoria do Sindi-
cato dos Bancários de
Santos e Região parali-
sou a agência do Itaú/
Vila Matias, em Santos,
por falta de funcionári-
os e condições de traba-
lho. Os bancários do
Itaú na região e desta
unidade em especial são
obrigados a trabalhar
fora dos seus expedien-
tes. Alguns somente
deixam a unidade de-
pois das 21h, quando
deveriam sair às 16h.

Desde de dezembro
do ano passado o Sindi-
cato vem procurando ne-
gociar com a diretoria
do Itaú, que até o presen-
te momento não resolveu
o problema de falta de
funcionários. Ao contrá-
rio, as medidas tomadas
pelo banco aumentaram
a exploração do quadro
de pessoal, ao invés de
contratar eles remane-
jam bancários para as
novas unidades. No en-
tanto, o Itaú obteve lu-
cro recorde em 2005 de
R$ 5,251 bilhões, 39%
maior em relação a
2004. E agora comprou
o Banco de Boston por
2,2 bilhões de dólares.

O funcionário preci-
sa se conscientizar que

Paralisação da agência Itaú/Vila Matias por falta de funcionários

Infelizmente os ban-
queiros só demonstram
algum interesse em ne-
gociar com pressão, de
outro modo eles conti-
nuarão a massacrar os
bancários de tanto tra-
balhar. Esta semana, a
diretoria do Sindicato
espera que a nova reu-
nião com o Itaú tenha o
devido respeito e serie-
dade por parte dde seus
diretores,  senão as pa-
ralisações continuarão!

Conforme dados le-
vantados pelo Sindica-
to, o Itaú inaugurou, de
2002 até o momento
mais quatro agências,
porém demitiu 50 fun-
cionários do total que
existiam em 2002. Atu-
almente a rede do ban-
co na região conta com
26 unidades contra 22
em 2002, onde estão
distribuídos 375 funci-
onários contra 419 que
davam atendimento ao
público em 2002. Estes
números colocam o Itaú
como o recordista em
exploração no litoral
paulista, pois a média
de funcionários por
agência foi reduzida de
19 para 14, enquanto
seu maior rival mantém
18 por unidade.

Nos últimos anos as-
sistimos ao crescimen-
to da PREVI. Ao mes-
mo tempo benefícios
foram reduzidos atra-
vés da discriminação
dos novos funcionários
e da introdução da Par-
cela Previ. Mas houve
beneficiários como o
Banco do Brasil que já
ganhou cerca de R$ 7
bilhões da PREVI com
o estatuto de 1997, e
acaba de divulgar que

BB: ELEIÇÕES DA PREVI,
SINDICATO APOIA CHAPA 6

3

mais R$ 880 milhões fo-
ram para seus cofres.

O governo federal uti-
lizou a PREVI para suas
políticas. Dirigentes indi-
caram seus "companhei-
ros" para conselhos de
administração. E até
mesmo setores da inicia-
tiva privada como o Ci-
tibank e construtoras da
Costa do Sauipe foram
beneficiados.

A diretoria do Sindica-
to entende que a Chapa

6 – PREVI PARA OS
ASSOCIADOS lutará
pela aposentadoria e
pensões e não por inte-
resses do Banco ou do
governo federal. A Cha-
pa 6 é composta por co-
legas de todo o Brasil e
tem presença expressi-
va das mulheres. Em
nossa região, compõe a
Chapa 6, Eneida Figuei-
redo Koury, funcionária
do BB e secretária de
saúde do Sindicato.

POR ISSO, CONVIDAMOS TODOS A VOTAREM NA CHAPA 6 - PREVI

PARA OS ASSOCIADOS DE 15 A 29 DE MAIO, PARA RECUPERAR A PREVI
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SINDICATO
DEFENDE

LUTAS DOS
TRABALHADORES

NO CECUT

DIA DO TRABALHADOR
DE LUTA E SEM SHOWS

A diretoria do Sindicato par-
ticipou do Dia do Trabalhador
realizado na Pça. da Sé, em São
Paulo, que reuniu aproximada-
mente 5 mil pessoas, em defe-
sa da autonomia e independên-
cia sindical perante governos,
partidos e patrões, contra a po-
lítica econômica de Lula e do
PSDB/PFL, Não a essa Refor-
ma Sindical e Trabalhista e por
uma CUT/CONTRAF demo-
crática e de luta.

Em Santos - O Sindicato or-
ganizou, junto com outras enti-
dades da região, a manifestação
promovida pela Frente de Es-
querda Socialista (FES) - Sindi-
cal da Baixada Santista, sexta-fei-
ra (dia 28/04), na Pça. Mauá, em
Santos, das 11h às 13h, com a par-
ticipação de cerca de 200 traba-
lhadores. Representantes de di-
versos sindicatos, movimentos
sociais e partidos políticos esti-
veram presentes e deram apoio à
greve de mais de 60 dias dos fun-
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O Sindicato partici-
pará do Congresso Es-
tadual da CUT (CE-
CUT), que será realiza-
do de 10 a 13 de maio,
em Santos. E também
defenderá a manuten-
ção do 13º salário; em-
prego para todos; salá-
rio mínimo do DIEE-
SE;  educação pública
de qualidade para to-
dos; saúde, assistência
médica hospitalar e as-
sistência social para to-
dos; revogação da re-
forma da previdência;
unificação das campa-
nhas salariais; reposi-
ção das perdas salari-
ais, entre outras ban-
deiras de luta esqueci-
das pelo campo majo-
ritário da CUT.

Defenderemos uma
Central classista, com

independência de
governos e patrões!

Contra a Reforma
Sindical! Em defesa dos

direitos trabalhistas!

cionários da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa).

A manifestação foi marca-
da por discursos contra a in-
transigência do Governo Fe-
deral nas negociações com os
grevistas e as medidas adota-
das pelos governos Lula e Al-
ckmin, como o arrocho sala-
rial, tentativas de retirar direi-
tos conquistados há décadas

pelos trabalhadores, sucatea-
mento da saúde pública e da
previdência social, além da
falta de investimentos nas áre-
as sociais. É bom salientar que
há anos não era organizada
uma manifestação em Santos
com caráter de luta mostran-
do a importância da resistên-
cia dos trabalhadores contra a
retirada de direitos.

Música de boa
qualidade no Bar

Cultural
A música da banda Live Trio contagiou a moçada que

prestigiou o evento pela boa qualidade. A banda tocou
regae, pop rock e muito MPB. Numa noite agradável, o
já famoso Bar Cultural ficou lotado de muita gente alegre
e descontraída. A cerveja vendida a R$ 1,50 e o espeti-
nho também aqueceram a festa. Aproveitamos para con-
vidar todos os bancários para os próximos eventos!!!

Diretoria do Sindicato e bancários participaram da passeata na  Sé

Fabiano Couto

Animação sempre toma conta do Bar Cultural


