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O AUMENTO DO IOF PESA NO BOLSO DO POVO
ENQUANTO O POVO PAGARÁ MAIS OS RICOS CONTINUAM LUCRANDO E PAGANDO MENOS IMPOSTOS

SINDICATO OFERECE PLANO DE SAÚDE COM PREÇOS ACESSÍVEIS

[ EDITORIAL ]

Estão abertas as inscrições, na secretaria do Sindi-
cato dos Bancários de Santos e Região, Av. Washing-
ton Luiz, 140 - Santos, para adesão aos novos planos
de Saúde da Santa Casa são eles: Standard, Preferenci-
al e Executivo.

Estes planos foram criados com preços mais acessíveis
para os bancários, aposentados e seus dependentes.

Para maiores informações os interessados devem entrar

em contato, pelo fone 3223.9040, com Álvaro ou Fernanda,
ou irem diretamente na secretaria do Sindicato.

Os planos estão dentro das normas da Agência Nacional
de Saúde do Governo Federal. O Sindicato dos Bancários
de Santos e Região mantêm convênio com o Plano de Saú-
de Santa Casa há mais de 10 anos, que tem demonstrado
bom atendimento aos usuários, com grande lista de médi-
cos e clínicas conveniadas.

O aumento do Imposto sobre
Operações Financeiras - IOF cor-
responde a JUROS MAIORES para
quem utiliza cheque especial, pre-
cisa comprar a prazo material de
construção, abrir crediários para
adquirir eletrodomésticos ou eletro-
eletrônicos, dobra a alíquota diária
para o pagamento de juros do car-
tão de crédito e dos financiamentos
de veículos e empréstimos pesso-
ais aos mais necessitados; aumen-
ta os seguros de bens, pessoais e
(plano) de saúde. Tudo isso são cré-
ditos utilizados pelos trabalhadores
e, principalmente, pela categoria
bancária.

Pelo que vemos nada mudou, sai
a CPMF, mas entra o IOF para atin-
gir o bolso do povo. O Brasil conti-
nua liderando o ranking de desigual-
dade social na América Latina, em
2008, segundo a ONU. Já o Institu-
to de Pesquisa Econômica Aplica-
da - IPEA - afirma que os 10% da

população mais rica concentra cer-
ca de 80% das riquezas do país.
Essa desigualdade também se re-
flete nos impostos, já que os traba-
lhadores pagam 27,5% de IR, as
grandes empresas nacionais pagam
apenas 15% e o capital internacio-
nal nenhum tostão, mesmo tendo
em seus lucros um montante de
cerca de 25% do PIB.

Nos demais aspectos a política
econômica brasileira continua a
mesma. 600 bilhões de Reais foram
gastos com o pagamento dos juros
da dívida interna entre 2003 e 2006
e a cada ano são gastos mais 200
bilhões com esses juros. Com toda
essa montanha de dinheiro sendo
paga só com os juros da dívida pa-
rece hipocrisia dizer que falta dinhei-
ro para a saúde porque caiu a
CPMF e que  por isso é preciso au-
mentar o IOF e outros impostos que
oneram a população.

Até a premissa que justificaria o

aumento é falsa. Já que dos 114
bilhões de Reais que foram arreca-
dados nos últimos três anos com a
CPMF, apenas 24 bilhões foram
para saúde, os outros 90 bilhões,
que poderiam engordar a política
social do governo, em sua maioria
foram para o pagamento da dívida
interna ou para o
superávit, em
uma política
que só privile-
gia o lucro dos
banqueiros e
do capital es-
peculativo em
nosso país.

Está clara a
opção do gover-
no: manter as
metas de su-
perávit primá-
rio, manter o
pagamento dos
juros da dívida in-

terna, manter os lucros dos bancos
e das grandes empresas e por fim,
aumentar os impostos sobre quem
precisa de crédito, ou seja, para nós
que vivemos do trabalho e que so-
mos os consumidores finais das mer-
cadorias. Nós que trabalhamos duro
para produzir toda a riqueza, paga-
mos duplamente uma conta que po-
deria ser de quem já lucra muito e

não contribui em nada com
o nosso país.
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SINDICATO LUTA PELA CONVENÇÃO 158
DA OIT PARA COMBATER DEMISSÕES

O Sindicato está empenhado em
acabar com as demissões defen-
dendo a ratificação da Convenção
158 da Organização Internacional
do Trabalho (OIT).

A OIT é uma das agências que
fazem parte da Organização das
Nações Unidas, mas foi criada em
1919, antes mesmo da ONU. Sua
função é garantir que os países im-
ponham limites ao poder econômi-
co para preservar a dignidade do
trabalhador. Defende que o traba-
lho não é mercadoria e que o pro-
gresso econômico não é suficiente
para assegurar a justiça social.

As convenções da OIT são nor-
mas e possuem natureza jurídica de
tratados internacionais. A Conven-
ção 158, que é de 1982, está em
vigor em 34 países.

O Brasil não é um deles porque
Fernan-
do Henri-
que Car-
doso, en-
q u a n t o
presiden-
te, por
pressão da
Confedera-
ção Nacio-
nal da Indústria (CNI), denunciou a
convenção, ou seja, decretou que
ela deixaria de vigorar para os tra-
balhadores brasileiros.

Com a Convenção as demissões
terão que ter justificativas que po-
dem ser muitas, como problemas
econômicos, tecnológicos e estru-
turais, mas nestes casos o proces-
so precisa ser discutido e negocia-

do com os sindicatos, sempre com
o objetivo de se chegar a um bom
termo para ambas as partes. Isto
criaria novas relações trabalhistas.
Atualmente os empresários e ban-
queiros utilizam a política do jogo
bruto, o empregador pode demitir a
qualquer momento, sem prestar
contas de seus atos à sociedade.

“Com a sua ratificação vamos dar
um grande passo e teremos um gran-
de instrumento para combater a de-
missão por justa causa, que traz a
idéia de ato grave, como uma vio-
lência, um roubo, que tira do demiti-
do o direito à indenização e a demis-
são arbitrária, sem necessidade de
justificativa”, afirma Ricardo Sarai-
va Big, Presidente do Sindicato.

A Convenção combate “logo de
cara” dois grandes inimigos da ca-

tegoria a
terceiri-
zação e
a demis-
s ã o
para re-
d u ç ã o
da fo-
lha de
p a g a -

mento. A justificativa dos banquei-
ros de falta dinheiro, apesar dos lu-
cros exorbitantes, para terceirizar e
demitir bancários antigos nunca se-
ria aceita. As incorporações de ban-
cos menores pelos grandes tuba-
rões como a do Real ABN pelo San-
tander é um bom exemplo da im-
portância de uma lei de proteção
contra as demissões em nome do
lucro sem limites.

Bancos: lucram bilhões
com desemprego

De acordo com os números
do Ministério do Trabalho, em
2007, o saldo de vagas (admis-
sões menos demissões) cria-
das no setor de serviços do
país ficou acima de 587 mil, alta
de aproximadamente 12% em
relação ao ano passado. Entre-
tanto os bancos andaram na
contramão da história e redu-
ziram em 43,41% seu ritmo de
abertura de postos. Em 2006,
foram 19.740 postos, contra
11.170 do ano passado.

Contrataram menos bancári-
os, mas a quantidade de con-
tas-correntes aumentou e mui-
to. Em 2001 eram 71,5 milhões;
2002, 77,3 milhões. Em 2003
alcançou 87 milhões, chegan-
do a 90 milhões em 2004 e 95
milhões em 2005. Em 2006, úl-
timo dado divulgado, já eram
102,6 milhões. Segundo os
banqueiros em 2007 será mai-
or ainda.

As atividades de crédito tam-
bém subiram junto com o volu-
me de trabalho. De 2001 para
2006, o número de cartões do-
brou, saindo de 38 milhões

para 79 milhões. O valor das
transações saiu de R$ 63,6 bi-
lhões em 2001 para R$ 150,1
bilhões em 2006. Assim como
no caso das contas-correntes,
o número deve ser ainda mai-
or em 2007.

Os lucros gerados com a
exploração são exorbitantes,
como os registrados nos nove
primeiros meses de 2007, os
ganhos das 30 instituições fi-
nanceiras de capital aberto do
país somaram R$ 23,82 bi-
lhões, o maior dentre todos os
setores da economia do país.
Somente o Bradesco lucrou
líquido 8 bilhões em 2007, um
aumento na lucrativdade de
quase 60%, em relação a
2006!

Os banqueiros têm todas as
condições de melhorar substan-
cialmente os salários, a PLR e
oferecer melhores condições à
categoria, além é claro de am-
pliar os postos de trabalho. Para
isso, a categoria tem que cobrar
com muita pressão o seu me-
recido pedaço deste polpudo
bolo que faz crescer.
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PORTAS GIRATÓRIAS SÃO VITAIS A
FUNCIONÁRIOS, CLIENTES E USUÁRIOS
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EXPEDIENTE

Bar Cultural na Praia é um sucesso
Dezenas de bancários (as) diverti-

ram-se sob o luar da praia do Emba-
ré, na barraca do Sindicato. Esta 1ª
edição do Bar Cultural de Verão na
Praia foi um sucesso de público, ani-
mação e descontração. A balada foi

A instalação de portas de se-
gurança já na entrada do auto-
atendimento e a manutenção per-
manente dos detectores são de-
fendidas pelo movimento sindical
para garantir a segurança de fun-
cionários e clientes. O clima de
apreensão entre os bancários
(as) e clientes é grande e contrá-
rio à retirada dos equipamentos
ou às inaugurações de agências
sem o dispositivo de segurança,
pelos bilionários banqueiros
para diminuirem
gastos às custas
da vida alheia.

Os registros do
crime de assaltos a
bancos estão au-
mentando nas uni-
dades sem portas.
A Secretaria Públi-
ca do Estado de
São Paulo regis-
t rou dados alar-
mantes de 2004 à 2006, este tipo

regada com muita cerveja, churras-
co, reggae e pop rock tocada pela
banda Corleone´s integrada por ban-
cários do Bradesco. Fique atento às
próximas atrações organizadas pela
diretoria do Sindicato.

de crime subiu de 487 casos para
1.053 ocorrências, uma elevação
de 116%.

As portas giratórias são uma
necessidade vital para os funcio-
nários, clientes e usuários de
bancos, o equipamento diminui
brutalmente os assaltos e o con-
sequente risco de vida dentro das
agências. A diretoria do Sindica-
to vai resistir e pressionar os ban-

cos a manterem as por-
tas existentes como
a colocação do
equipamento de se-
gurança onde não

houver!

Os funcionários do Itaú, ABN,
HSBC e BB devem ficar atentos ás
datas e as regras para se inscrever e
usufruir do auxílio-educação, uma
conquista da categoria.

Por exemplo: o prazo para reno-
var a inscrição no Real ABN é até 29

Fique atento às datas para
o auxílio-educação

de fevereiro, quem vai requerer pela
1ª vez deve fazê-lo entre 3 e 14 de
março; no HSBC é 5 de março; no Itaú
também é  29/02 e quem já solicitou
no 2º semestre do ano passado deve
refazer a inscrição. Leia maiores in-
formações abaixo:

REAL ABN • Todos os funcionários com no mínimo seis meses de banco têm direito a
cursos de graduação. O banco paga até 50% do valor da mensalidade sem teto, mas os
cursos de graduação têm que obrigatoriamente estar relacionados à área de negócios da
organização e também à função do bancário. Os cursos das áreas de Ciências Políticas e
Sociais, Sociologia, Comunicação Social, Direito, Letras, Propaganda e Marketing, Ecolo-
gia e Relações Internacionais têm reembolso de 25%. Já para os cursos de pós-gradua-
ção o trabalhador deve ter mais de dois anos de empresa e o curso escolhido tem que
estar obrigatoriamente ligado à rotina do funcionário no banco. A bolsa é retroativa.

ITAÚ • O valor é de 50% da mensalidade limitados ao máximo por R$ 320,
sempre para a primeira graduação. Quem usufruiu da conquista no segundo se-
mestre do ano passado deve refazer a solicitação.

BANCO DO BRASIL • Já estão abertas inscrições para bolsa de mestrado e
doutorado. O banco fornecerá em breve informações sobre a bolsa de graduação.

HSBC • Os bancários que precisam renovar sua bolsa têm até o dia 5 de março. Para
inscrições de novas bolsas o prazo é de 10 de março à 4 de abril. Os bancários devem
entrar na intranet do banco para efetuar sua inscrição. O auxílio é válido para trabalhadores
com, no mínimo, um ano de casa e os cursos devem ter relação com as atividades do
mercado financeiro. A ajuda é de 50% do valor da mensalidade limitado a R$ 292,50


