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GOVERNO SUSPENDEU
CONTRATAÇÕES NA NOSSA CAIXA

A omissão e a falta de organi-
zação (nos últimos seis anos) da
direção da Nossa Caixa para su-
prir a falta de funcionários e aten-
der milhares de novas contas do
funcionalismo público, que foram
transferidas do Santander Banes-
pa (privatizado em 2000), desde
o dia 2, está massacrando os
bancários.

O único banco do Estado deve
sim administrar os pagamentos
dos salários oriundos dos cofres
públicos, mas também deve dar
condições dignas de trabalho ao
funcionalismo contratando mais
concursados. Existem milhares de
trabalhadores esperando serem
chamados.

Além disso, o governo de São
Paulo, que suspendeu as contra-
tações, abriria mais postos de tra-
balho. Na Baixada a situação não
é diferente, a falta de pessoal é
nítida nas agências. O Sindicato
não admite exploração, a privatiza-
ção ou a retirada de direitos!

O banco não entrou em colapso porque seus funcionários estão trabalhando com o máximo de suas forças, desde 2006

A Caixa de Assistência dos funcio-
nários do Banco do Brasil (Cassi) es-
tará completando 63 anos de existên-
cia, no próximo dia 27 de janeiro. O que
deveria ser um momento de congratu-
lações tornou-se de incertezas, o que
obriga denunciar, mais uma vez, o BB
como co-responsável pela difícil situa-
ção em que a Empresa se encontra.

Até 2006, o déficit era de cerca de R$
100 milhões, porque a Cassi, entre ou-
tros absurdos, vê seu estatuto ser siste-
maticamente desrespeitado pela direto-
ria do Banco, quando deixam de contri-
buir para os funcionários que ingressa-
ram após 1998, com 1,5 o valor pago pelo
associado. O Banco também desconsi-
dera a possibilidade de adiantar suas con-
tribuições à Cassi, como prevê o estatu-
to, em caso de insuficiência financeira.

O funcionalismo vem há muito tem-
po reivindicando junto a administração
do BB uma solução para a Cassi, mas
o BB não demonstra vontade política
em resolver o problema. Embora lute-
mos para que a saúde seja um bem
público e de qualidade para todos, não
podemos deixar que a "Empresa" cons-
truída com a força e a mobilização dos
funcionários do Banco se perca na his-
tória por descompromisso e irrespon-
sabilidade administrativa do BB.

BB:Cassi, até
quando?
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O governador Serra convidou o ex-diretor da CEF, funcionário de carreira do
BC e especialista em privatizações de bancos, Milton Luiz de Melo Santos, para
presidir a Nossa Caixa. O ex-diretor da CEF, na década de 80, participou de um
Conselho em Minas Gerais que definiu a privatização de cinco bancos públicos
do Estado. Milton comandou pessoalmente a privatização do Agrimisa, a 1ª das
instituições financeiras públicas do Brasil. O especialista também carrega no seu
currículo uma lista de processos por empréstimos nebulosos à Globopar e libera-
ção de dinheiro no Plano Collor. Por isso, foi condenado a inabilitação por três
anos para exercer cargos no sistema financeiro. Enquanto sair tucano e entrar
tucano, o fantasma da privatização irá rondar o patrimônio público!

Sai o privatista Alckmin entra Serra
Sindicato vem lutando contra privatização e por mais contratações há anos
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Unibanco: assedia e arrocha
Além de assediar seus funcioná-

rios para venderem, venderem e ven-
derem os produtos do banco sejam
nos dias úteis, sábados, domingos e
feriados, o Unibanco deu um "pre-
sente de grego" no ano novo elimi-

nando a Remuneração por Resultados
(RR). O pagamento da RR era reali-
zado com antecipações mensais e in-
dependente da PLR, agora passará a
ser semestral e será suspenso caso o
seu valor seja inferior ao da PLR e vice-

versa. O bancário só receberá um de-
les! Isto é um golpe do Unibanco, um
dos bancos que mais lucraram nos úl-
timos anos.

É bom salientar que a RR é ligada
as metas e a PLR é definida em nego-

ciações da Campanha Salarial. O ban-
co vem enrolando nas negociações
com os dirigentes sindicais dizendo
que o bancário não perderá nada. Va-
mos protestar, porque quem constrói
a riqueza do patrão é o trabalhador!

Estudantes e Intersindical
contra aumento dos ônibus

A Intersindical, formada
por dirigentes de vários sin-
dicatos da Baixada e do Bra-
sil, e o Movimento pelo Pas-
se Livre (MPL) integrado por
estudantes fizeram um gran-
de protesto dia 11/01, sain-
do em passeata do Paço
Municipal de Santos até o
terminal de ônibus ao lado
da rodoviária. Munidos de
cartazes, apitos e carro de
som os dirigentes e estudan-
tes alertavam os usuários e
a população para o absurdo
da passagem cobrada pela
empresa contratada pelo
prefeito Papa. Num total des-
calabro, o prefeito teve a
cara-de-pau, em matéria pu-
blicada no jornal A Tribuna,
edição de 12/01, de pedir
que o movimento contra o
aumento lute junto com ele
para que o governo federal
reduza os impostos cobra-
dos dos gananciosos empre-
sários de transporte coletivo.
"Ora, ora, ora, o prefeito tem

que lutar pelos anseios da po-
pulação e não dos empresári-
os", afirma Pedro de Castro
Junior, Presidente do Sindica-
to dos Bancários e um dos co-
ordenadores da Intersindical.

A passagem em Santos

Intervenção e
privatização do Banespa

é retratada em livro
Será lançado em Santos, dia 30/01, às 20h, no buffet

Roda Pião, Luiz de Faria, 16, no Gonzaga, o livro "Banespi-
ano não é Inca, nem Asteca, é Brasileiro com muita honra"
escrito por aposentados do Banespa, relatando toda a tra-
jetória do banco, desde a criação. Nesse trabalho foram
consideradas as ações e as intenções do Banco Controla-
dor, dos funcionários e dos pensionistas, das entidades re-
presentativas do funcionalismo, da classe bancária, dos po-
líticos, das autoridades e do público em geral.

A obra denuncia a trama da privatização e como o Grupo
Santander se apropriou de uma empresa idônea, respeitada
nacional e internacionalmente, dinâmica em todos os seg-
mentos econômicos da atividade humana, lucrativa em todos
os sentidos, carregando em seu bojo um tesouro incalculá-
vel: funcionários altamente qualificados, trabalhadores incan-
sáveis, interessados no desenvolvimento da empresa.

Ressalta o trabalho
dos aposentados, com
mais de 60 anos de
idade que, ao preten-
derem desfrutar de um
descanso merecido, vi-
ram-se coagidos a rea-
gir contra as omissões
de nossos representan-
tes políticos. O livro dei-
xa consignado o trabalho
de todos que se envolve-
ram nessa fase crucial de
opressão dos poderosos,
numa batalha desigual.

subiu 10%! A do intermunici-
pal 11,5%! E a inflação dos úl-
timos 12 meses foi de 3,6%,
alguma coisa está errada.

Manifestantes concentraram-se nas escadarias da Prefeitura

Proteste contra mais
este abuso!

Mongaguá R$ 1,00
João Pessoa R$ 1,60
São Vicente R$ 1,60
Curitiba R$ 1,80
Itanhaém R$ 1,75

Goiânia R$ 1,80
Cubatão R$ 1,70
Recife R$ 1,60
Cuiabá R$ 1,75
Belém R$ 1,35

Compare a passagem de R$ 2,20 cobrada em Santos com a de outros municípios:

Os ex-funcionários do BCN que trabalham no Bradesco e tinham vínculo
com a Fundação Francisco Conde (antes de abril de 93 e permaneceram
até a retirada do patrocínio em maio de 99) devem entrar em contato c/ os
dirigentes Roger cel.: 8138.0185 ou Humberto fone: 3223.9040.

ATENÇÃO
EX-FUNCIONÁRIOS
DO BCN

Fabiano Couto


