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É O PARAÍSO

OS CONVITES JÁ ESTÃO À VENDA COM OS DIRETORES E
NA SECRETARIA DO SINDICATO, POR R$ 20. ESTE VALOR
DÁ DIREITO A CANECA, CHOPP À VONTADE E AO
ASSOCIADO (A) LEVAR UM ACOMPANHANTE MEDIANTE
COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO AO SINDICATO, NA PORTARIA
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DOS BANQUEIROS E INFERNO DOS TRABALHADORES
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No governo FHC, quase to-
das as grandes e valiosas em-
presas estatais foram entregues
ao capital privado nacional e in-
ternacional.

Segundo o
governo do
PSDB, a ven-
da das estatais
reduziria a dívi-
da externa e in-
terna do Brasil.
Aconteceu exa-
tamente o con-
trário, a privati-
zação aumen-
tou a dívida pú-
blica e o desem-
prego no país.

"Um dos ca-
sos mais avi l -
tantes e escan-
dalosos para a
Nação foi a pri-
vatização da Cia.
Vale do Rio Doce
(CVRD), que na
época já era a maior empresa
mineradora do mundo, com pa-
trimônio superior a 90 bilhões de

PLEBISCITO
DA VALE
DE 1º A 7 DE SETEMBRO VAMOS DIZER NÃO
À PRIVATIZAÇÃO DA VALE DO RIO DOCE

PERGUNTAS DO PLEBISCITO:
1. EM 1997, A COMPANHIA VALE

DO RIO DOCE - PATRIMÔNIO CONS-
TRUÍDO PELO POVO BRASILEIRO
- FOI FRAUDULENTAMENTE PRIVA-
TIZADA, AÇÃO QUE O GOVERNO E
O PODER JUDICIÁRIO PODEM ANU-
LAR. A VALE DEVE CONTINUAR
NAS MÃOS DO CAPITAL PRIVADO?

A população deve manifestar-se so-
bre a entrega deste estratégico patrimô-
nio da nação brasileira ao capital priva-
do. O próprio presidente Lula, no segun-
do turno das eleições passadas, disse
que foi um erro a privatização da Vale.
Então vamos cobrar que ele encaminhe
as medidas necessárias para a anula-
ção deste leilão.

2. O GOVERNO DEVE CONTINUAR
PRIORIZANDO O PAGAMENTO DOS
JUROS DA DÍVIDA EXTERNA E INTER-
NA, EM VEZ DE INVESTIR NA MELHO-
RIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA E TRA-
BALHO DO POVO BRASILEIRO?

Não podemos continuar aceitando
a política de privatizações no nosso
país. Elas acontecem sempre com a
desculpa de sanar as dívidas públicas.
Mas todo sacrifício social que vem sen-
do praticado para se atingir a meta de
superávit primário não foi suficiente
para impedir o crescimento da dívida
interna federal. Em outubro de 2006,
esta dívida já estava em R$ 1,150 tri-
lhão. Em valores absolutos, em ape-
nas 10 meses esta dívida cresceu R$
147 bilhões de janeiro a outubro/06,
valor equivalente a cinco vezes todo o
gasto com saúde até 21/11/2006. Ou
seja: para os banqueiros tudo! Para o
social, migalhas!

No que se refere à dívida externa,
ela cresceu fortemente apesar da políti-
ca de pagamentos antecipados. Era de
US$ 183 bilhões em setembro/06, cres-
ceu 7,6% apenas em outubro (US$ 197
bilhões), devido principalmente ao em-
préstimo externo de US$ 13,7 bilhões
tomado pela Vale do Rio Doce para com-
prar a empresa canadense Inco.

3. VOCÊ CONCORDA QUE A
ENERGIA ELÉTRICA CONTINUE

SENDO EXPLORADA PELO CAPI-
TAL PRIVADO, COM O POVO PA-
GANDO ATÉ 8 VEZES MAIS QUE AS
GRANDES EMPRESAS?

É impossível que a população conti-
nue pagando até 8 vezes a mais de ener-
gia elétrica do que as grandes empresas.
As tarifas no Brasil são diferenciadas en-
tre os consumidores residenciais e indus-
triais. Para as grandes indústrias há sub-
sídios do governo federal. A Cia. Vale do
Rio Doce é um exemplo de empresa que
paga muito pouco pela energia que usa.
Precisamos alertar a sociedade da for-
ma irresponsável que o governo vem con-
duzindo o setor elétrico deixando de pes-
quisar, planejar e investir na produção de
energia. Além disso, entregou à iniciativa
privada este setor vital para o desenvol-
vimento do país.

4. VOCÊ CONCORDA COM UMA
REFORMA DA PREVIDÊNCIA QUE
RETIRE DIREITOS DOS TRABALHA-
DORES/AS?

Querem retirar direitos trabalhistas
e previdenciários! O discurso dominan-
te descreve uma situação de falência
e de incapacidade futura da previdên-
cia pública. O déficit previdenciário não
existe. Déficit, na linguagem técnica, é
uma despesa sem fonte de financia-
mento tributário. E este não é o caso
da previdência básica, pois ela conta
com tributos da seguridade social
(CPMF, COFINS, dentre outros) cons-
titucionalmente vinculados para suprir
aquelas despesas com os segurados
mais pobres, cujas as contribuições
não sejam suficientes para pagar todos
os seus respectivos benefícios. É a isto
que a grande mídia chama de déficit.
Até o presente, os tributos do orçamen-
to da seguridade social têm sido sufici-
entes para sustentar os subsistemas
básicos da previdência, saúde, assis-
tência e seguro desemprego sem pro-
duzir nenhum déficit. Ao contrário so-
bram recursos sugados pela DRU para
o "superávit primário", que irão pagar
juros da dívida interna (entre 15 e 30
bilhões por ano, nos últimos 5 anos).

reais", diz Eneida F. Koury, Se-
cretária de Comunicação do Sin-
dicato e uma das coordenado-
ras do movimento A Vale é Nos-

sa. Os compra-
dores levaram
no pacote a
Vale, dona de
257 mil quilô-
metros qua-
drados de
preciosos mi-
nér ios no
s u b s o l o ;
duas das
maiores fer-
rovias brasi-
leiras; 9 por-
tos e  várias
fábricas de
c e l u l o s e ,
a v a l i a d o s
em 92 bi -
lhões de re-
a is,  por
apenas R$

3,3 bilhões, em um leilão
fraudulento, onde um dos seus
compradores (o Bradesco) foi o
avaliador.



Negociação avança e arranca conquistas
Depois de uma ampla jornada de

fiscalização e levantamento, que du-
rou cerca de 15 dias, o Sindicato dos
Bancários constatou uma série de
problemas relacionados a insuficiên-
cia de funcionários e a extrapolação
da jornada de trabalho no HSBC. As
mais atingidas pelo problema são as
agências de São Vicente, Itanhaém,
Bertioga, Guarujá e Praia Grande.

Após um levantamento com os
funcionários sobre como solucionar
os problemas, diretores do Sindicato
se reuniram com os diretores do
HSBC, Ruben Vogt e Maurício Bas-

tos. Na reunião, os representantes do
banco se comprometeram de que não
haverá mais demissões e que serão
contratados funcionários nas agências
de  São Vicente/Centro,Itanhaém, Ber-
tioga e Guarujá. Em Praia Grande o
banco se comprometeu a fazer uma
nova avaliação e reconheceu que têm
funcionários licenciados. Em São Vicen-
te/Centro, além de uma contratação
garantida,  após as cobranças, o HSBC
sinalizou pela contratação de mais um
funcionário. Essas questões serão ana-
lisadas em uma nova rodada de nego-
ciação.

[ HSBC ]

 A diretoria do Sindicato entendeu
como positivo os avanços da reunião e
acompanhará de perto o desenrolar de
cada compromisso da direção do Ban-
co. "O resultado favorável dessa nego-
ciação só foi possível por conta da par-
ticipação dos funcionários do HSBC
durante todo o processo. Agora o Sin-
dicato irá acompanhar as mudanças e
fomentar outras lutas pela melhoria das
condições de trabalho no Banco. A
Campanha Salarial que começa agora
é um bom momento para isso", avalia
Regina Ornelas, diretora do Sindicato
e funcionária do HSBC.

O Sindicato firmou convênio
com Unaerp (Universidade de
Ribeirão Preto), av. D. Pedro, na
Enseada, no Guarujá. Os asso-
ciados e dependentes terão a
seguinte forma de desconto co-
letivo: de 5 até 10 pessoas ins-
critas 10%; de 11 até 15, tem
15%; de 16 até 19 pessoas 25%
e irmão de associado 7,5%. Ob-
servação: o curso de medicina
não tem desconto. Maiores in-
formações pelo fone 3223.9040.

Convênio
com a Unaerp

no Guarujá
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BRASIL É UMA MINA DE
OURO PARA BANQUEIROS

A rentabilidade sobre o patrimô-
nio líquido de bancos brasileiros
superou o resultado obtido por ins-
tituições dos EUA no primeiro se-
mestre do ano. Itaú, Bradesco, Uni-
banco e Banco do Brasil lideram a
lista, elaborada pela consultoria
Economática. O ranking de ROE
(Return on Equity, rentabilidade so-
bre o patrimônio) fica com os qua-
tro bancos brasileiros no topo da
tabela entre os 20 maiores por ati-
vos. Desde 2003, alguns bancos
brasileiros superam os americanos
em rentabilidade, diz a consultoria.

O indicador foi calculado com o
lucro acumulado em 2007 -de janei-
ro a junho - e a média do patrimô-
nio liquido de dezembro de 2006 a
junho de 2007. Com os resultados

dos 20 bancos listados, a rentabili-
dade mediana dos quatro brasilei-
ros é de 14,55%, contra 7,51% da
mediana dos 16 americanos. O lí-
der, Itaú, fechou o semestre com ROE
de 16,03%, seguido por Bradesco
(15,37%), Unibanco (13,72%) e Ban-
co do Brasil (11,5%). O americano
mais bem colocado nesse ranking é
o US Bancorp (11,01%). O BB regis-
trou lucro líquido de R$ 2,477 bi-
lhões no primeiro semestre de 2007.
O resultado ficou abaixo do regis-
trado pelos dois maiores bancos pri-
vados do país: Itaú e Bradesco.

O Itaú obteve um lucro líquido de
R$ 4,016 bilhões. O Bradesco teve
ganho líquido de R$ 4,007 bilhões,
e o Unibanco, de R$ 1,422 bilhão.
"Tudo isso faz do país um paraíso

para os banqueiros. Enquanto isso
a exploração, o desrespeito, as más
condições de trabalho,
salários arrochados,
assédio moral fazem da
vida dos trabalhadores
um verdadeiro inferno.
A categoria tem que
se empenhar e se
mobilizar para con-
quistar salários
melhores e PLRs
condizentes com
os lucros dos ban-
queiros. Todos (as)
devem lutar junto
com o Sindicato",
enfatiza Ricardo
Saraiva Big, Presi-
dente do Sindicato!!!
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EXPEDIENTE

Ministros e o próprio
presidente da República
tornaram-se os princi-
pais articuladores de um
inaceitável ataque ao di-
reito de greve. Sob o ar-
gumento de regulamen-
tar a greve nos serviços
essenciais, querem é im-
pedir os trabalhadores
de lutar por seus direi-
tos. No último período,
Lula tem feito discursos
atacando as lutas dos
trabalhadores do serviço
público, numa verborra-
gia violenta que contras-
ta com o estilo "Lulinha
Paz e Amor" dispensado

aos banqueiros, aos mi-
n is t ros  (que ganham
mui to  mal ,  segundo
Lula), aos usineiros e ao
senador al iado Renan
Calheiros.

No plano estadual, o
governador José Serra
demitiu 61 metroviári-
os ,  que  f i ze ram uma
greve  de  se te  ho ras
contra a emenda 3 e em
defesa dos direitos do
conjunto dos trabalha-
dores do Brasil.

"Ao invés de discutir
como resolver as reivin-
dicações dos trabalha-
dores, o estado optou

Bradesco impõe
treinamento nos

finais de semana ou
fora da jornada

[ DENÚNCIA ]

A diretoria do Bradesco exige que os funcio-
nários façam cursos, depois do horário de servi-
ço, na sua hora de almoço ou nos finais de se-
mana, denominado treinet. Estes cursos são co-
brados em forma de metas explicadas nas aulas
ou a perda da promoção. Os gerentes gerais co-
bram pelo menos dois treinets por mês de cada
funcionário. Como se não bastasse a sobrecar-
ga de serviços e as metas impossíveis que ater-
rorizam a categoria, agora os bancários (as) têm
a obrigação de fazer cursos na hora de lazer,
estudo ou da refeição.

E quem vai para faculdade, que é uma impo-
sição também, faz o curso a meia noite? Faz os
cursos nos finais de semana, único tempo para
o lazer com a família? E mesmo quem já encer-
rou o expediente e tem o direito legal de fazer o
que bem entender, também é obrigado a fazer
cursos para engordar o já abarrotado cofre do
banqueiro sem ganhar nada, a não ser mais as-
sédio por parte do patrão.

"Isto é o mais alto grau de exploração", afirma
Daniel, funcionário do Bradesco e diretor do Sin-
dicato. O sindicato vai tomar as devidas providên-
cias políticas e jurídicas! Denuncie a exploração!

por criminalizar os movi-
mentos sindical e social.
Um grande exemplo dis-
so foi o tratamento dado
aos cont ro ladores de
vôo, que foram presos
por denunciar uma série
de irregularidades e de-
ficiências do sistema aé-
reo brasileiro. O povo,
ao contrário, deve ouvir
o que tem a dizer os con-
troladores e prestar so-
lidariedade a esses tra-
balhadores", Ressalta
Pedro de Castro Junior,
Secretário Geral do Sin-
d ica to  e  bancár io  do
Santander.

Bancárias fazem piquete por melhores salários e condições de trabalho


