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REFORMA SINDICAL DO GOVERNO
TUTELA TRABALHADORES

A Reforma Sindical vem sendo
implantada aos poucos, por Me-
didas Provisórias (MPs) com a
anuência das Centrais chapa
branca, do governo federal e de
empresários (os maiores interes-
sados). A tática é para driblar o
movimento sindical combativo li-
gados a Intersindical (da qual o
nosso Sindicato faz parte) e ao
Conlutas,  infelizmente ainda mi-
noria neste país, más importantes
pólos de resistência.

Esta Reforma apresentada pelo
executivo - depois de ter sido dis-
cutida com sindicalistas "chapa
branca" e empresários, define, de-
limita e estabelece regras à classe
trabalhadora. Isto só foi possível
com a criação, pelo governo, do
Fórum Nacional do Trabalho (FNT),
onde os "sindicalistas neopelegos"
discutem suas formas de organiza-
ção com governo e empresários.
Isto retira a autonomia e a emanci-
pação dos trabalhadores.

As centrais sindicais , especi-
almente a CUT, que desde o nas-
cimento foi contra o imposto sin-
dical, agora o saúda e passa a
promover um avanço ainda mai-
or de atrelamento dos sindicatos
ao Estado. Com o Imposto
Sindical e o
Fundo de Am-
paro ao Traba-
lhador (FAT) as
centrais ficam
pris ioneiras
das ver-

Lula também é o autor da contra-
reforma da Previdência que tira direi-
tos dos trabalhadores e tende a ex-
terminar as aposentadorias empur-
rando todos para Fundos de Pensão
comandados por ex-militantes sindi-
cais. O que assusta é ver o movimen-
to sindical, na sua maioria, aceitando
todo esse processo, e o que é pior,
lutando por ele. Porém, a Intersindi-
cal e o Conlutas foram fundamen-
tais na oposição ao governo Lula
em suas tentativas de impor a con-
tra-reforma da Previdência e da
Reforma Sindical.  Esta parcela de
trabalhadores acredita na capacida-
de de eles próprios decidirem so-
bre suas formas de organização.

Esses protestos, ainda que de uma
minoria, fez com que o governo mu-
dasse suas táticas para tentar ludibriá-
los. Através de MPs aprovadas aqui e
ali, a Reforma Sindical está sendo im-

plantada mudando totalmente a
configuração da organização sin-

dical no Brasil. Essa colcha de
retalhos torna muito mais difí-
cil a luta e, por conta disso, os

trabalhadores vão perdendo
cada dia mais a sua autonomia.

Segundo a tal Reforma, os
trabalhadores terão de sentar
com os empregadores e de-
cidir como serem melhor ex-
plorados. Autorizados, inclu-

sive juridicamente, os trabalhado-
res, desde que cumpram as de-

CENTRAIS SINDICAIS

RESISTÊNCIA É FUNDAMENTAL
terminações do governo e dos pa-
trões poderão, organizadamente,
protestar. Tudo no maior diálogo,
respeitoso e legal.

Quando, na história de lutas dos
trabalhadores foi necessário estar
enquadrado na ordem para reivindi-
car? Quem precisa de legalização
para fazer a luta pelos seus interes-
ses? Como pode aceitar regras im-
postas por patrões e governo sobre
como conduzir sua luta?

O governo Lula vem conseguin-
do conquistas para o modo de vida
neoliberal, bem maiores do que
qualquer outro governante de direi-
ta logrou alcançar. O governo engor-
da os banqueiros, triplica a dívida in-
terna, apóia o agro-negócio, libera
os transgênicos, fomenta os Fundos
de Pensão, incentiva o uso de em-
préstimos bancários endividando os
trabalhadores. Colocou com pompa
e circunstância, o cabresto firme na
boca das entidades sindicais.

A classe trabalhadora não preci-
sa de permissão, regras, autoriza-
ções para lutar por seus direitos e
para buscar os seus sonhos. A união
dos trabalhadores pode construir um
mundo novo, inventando novas or-
dens e novas maneiras de organi-
zá-lo. A classe trabalhadora não pre-
cisa de tutela. Ela é autônoma, so-
berana e livre. O Sindicato, junto
com o movimento sindical combati-
vo na defesa dos direitos dos traba-
lhadores, luta por uma Central sem
tutela, democrática, ampla, plural,
não vanguardista e não sectária!

bas do Estado, numa espécie de
neopeleguismo da era lulista.

Com a cúpula das centrais for-
talecidas, Lula passa a ter massa
de manobra para implantar a rela-
ção Capital x Trabalho sob a ótica
dos patrões. Basta relembrar que
as duas maiores centrais não atra-
vessavam a rua juntas, agora an-
dam de mãos dadas.
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SINDICATO INICIA AÇÕES CONTRA
DESRESPEITOS NO UNIBANCO

O Unibanco é o 4º maior banco do
país e 12º no ranking em lucros do sis-
tema financeiro internacional, às cus-
tas de muito explorar os funcionários
com assédio moral e acúmulo de ser-
viços.  Faltam funcionários, falta ma-
nutenção nos equipamentos para me-
lhorar o ambiente de trabalho, faltam
portas giratórias para dar segurança
e sobra assédio moral contra os ban-
cários (as) para cumprirem metas ina-
tingíveis que assegurem os fabulosos
lucros que a instituição vem obtendo
espremendo os trabalhadores e levan-
do-os a contraírem doenças ocupaci-
onais físicas e psicológicas.

O Sindicato além de cobrar solu-
ção por parte da direção do banco, já
iniciou ações como a manifestação
realizada, dia 07, na unidade da Car-
valho de Mendonça, em Santos, no
primeiro dia da gerente Selma uma
das protagonistas dos problemas.
Chega de enrolação. Outras ações
contundentes serão realizadas nas
agências do Unibanco, na Baixada
Santista para por fim a falta de respei-
to e descaso com os funcionários.

SINDICALIZE-SE PARA
FORTALECER A LUTA POR

MELHORES CONDIÇÕES DE
TRABALHO.

Funcionários do Real
sofrem assédio moral

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)

O Real nem foi incorporado
ainda pelo Santander e já co-
meçou a pressionar os funcio-
nários (as) com metas absur-
das e desorganizadas como é
pratica no Santander. Segundo
denuncia apurada pelo diretor
do Sindicato e funcionário do
Real, Marcelo, os bancários
(as) estão suando frio com as
novas imposições de metas
com muito assédio moral nas
unidades do Real.

O banco que foi vendido no
Brasil ao grupo Santander vem
deteriorando as condições de
trabalho, pois as reclamações

de locais insalubres para o tra-
balho, assédio moral, perigo de
demissão em massa aumenta-
ram e estão deixando os traba-
lhadores muito preocupados
com o futuro das instituições.

É bom que a diretoria do Real
e do Santander fiquem saben-
do que defenderemos com in-
transigência os direitos dos tra-
balhadores com ações políticas
e jurídicas.

Somente juntos conseguire-
mos derrotar a exploração, o as-
sédio e a demissão e para for-
talecer nossas ações é preciso
que todos sindicalizem-se!!!

Na CEF faltam bancários,
mas sobram estagiários
A Caixa Econômica Federal

abriu 11 mil vagas de estágio para
universitários em todo o país, sen-
do que, para privilegiar o Progra-
ma Universitário para Todos (Prou-

ni) do governo federal, 2 mil bolsis-
tas serão indicados pelo Ministério
da Educação e Cultura numa ver-
dadeira política assistencialista.

Enquanto isso, clientes e fun-

cionários sofrem com agências lo-
tadas, longas filas, acúmulo de
serviço, más condições de traba-
lho e tudo que a falta de pessoal
pode acarretar.

Nada contra o estágio, porém ele
está sendo utilizado para fins elei-
toreiros e exploratório, porque a
maioria dos bolsistas estão realizan-
do atividades exclusivas dos ban-

cários (as), desviando-os de seus
objetivos acadêmicos.

Outro problema é a falta de
contratação de empregados por
parte da diretoria, que tenta tapar
o 'sol com a peneira". Exigimos
contratação já e melhores condi-
ções de trabalho. Estas reivindi-
cações devem permear a Cam-
panha Salarial 2008.

Em manifestação, dia 7, na Carvalho de Mendonça, clientes foram alertados sobre as más condições
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EXPEDIENTE

II ENCONTRO
NACIONAL

INTERSINDICAL

ESTE MÊS TEM BAR CULTURAL
Bancários (as) fiquem atentos e lei-

am os informativos porque estaremos
marcando a data , o local e o horário
do próximo Bar Cultural, que será or-
ganizado no final do mês com muita
música e alegria.

Pedimos a você que tem algum ta-
lento musical ou artístico para que

Nos dias 12 e 13 de abril, a diretoria do Sindicato es-
tará participando do II Encontro Nacional da Intersindi-
cal, um instrumento de luta e organização da classe traba-
lhadora. O Encontro será realizado em São Paulo e na pau-
ta constam:

• Conjuntura Nacional e Internacional
• Reorganização do Movimento Sindical
• Organização da Intersindical e Políticas Permanentes

A Intersindical reúne sindicatos e oposições de todo o
Brasil, que combatem a política neoliberal do governo Lula
e o atrelamento das Centrais Sindicais ao governo, co-
mandado segundo os grandes interesses do capital em
detrimento dos direitos dos trabalhadores. Leia sobre na
pág. 2. Maiores informações www.intersindical.org.br

entre em contato com o diretor Ro-
ger para se apresentar no evento
ou mande sugestões pelo fone
3223.9040 ou pelo e-mai l
santosbancarios@ulo.com.br. E como
o filósofo espanhol Sêneca expres-
sou: "Enquanto se espera viver, a
vida passa".

Muita gente bonita

prestigia o Bar Cultural


