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TRABALHADORES PAGAM A CONTA
DA FUSÃO ITAÚ X UNIBANCO
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BANCÁRIOS DEVEM
SE ORGANIZAR

PARA ENFRENTAR
O TSUNAMI DAS

FUSÕES
[ Página 2 ]

A CRISE BATE EM
NOSSA PORTA!

EDITORIAL

INVESTIGAÇÃO

ATENÇÃO ESTUDANTES
DA UNIMONTE

Todos os associados, que estudam na Unimonte, têm
até o dia 05 de janeiro de 2009 para enviar seu nome
para a secretaria do Sindicato pessoalmente ou pelo fone
3223.9040 ou perderão o desconto. A Universidade soli-
cita o envio prévio dos nomes dos sindicalizados para
conceder descontos para o 1º semestre de 2009.

EM BREVE
TORNEIO
DE FUTSAL
PARA OS
ASSOCIADOS
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EXPEDIENTE

O TRABALHADOR PAGOU A
FUSÃO ITAÚ X UNIBANCO

No meio empresarial e entre
as operadoras de câmbio, a notícia
da fusão do Itaú-Unibanco já era
esperada, pois desde setembro ha-
via rumores de que operações finan-
ceiras do FED (Banco Central dos
EUA), realizadas pelo governo
Bush, por pura pressa e "incompe-
tência", não tinham avaliado devi-
damente as muitas implicações in-
ternacionais das medidas. A notícia
foi divulgada pelos jornais Agora e
Folha de São Paulo informando que
Henrique Meirelles tinha ido as pres-
sas para Nova York, devido à falên-
cia da AIG, maior seguradora dos

USA e que o Governo Norte-Ameri-
cano tinha estatizado.

No Brasil, a AIG era controla-
dora do UNIBANCO. Portanto, com o
governo americano passando a con-
trolar a AIG, o UNIBANCO passava a
pertencer ao governo norte-america-
no, e, salvo o compulsório, a AIG ti-
nha esvaziado a caixa do UNIBAN-
CO e a tinha 'enchido de mortgages
(papéis podres) americanas'.

Como resultado, o Banco
Central emprestou a fundo perdido
dinheiro ao ITAÚ, que não precisa-
va, e forçou ao BNDES a também
emprestar dinheiro à 'taxas simbóli-

cas' ao ITAÚ, para o mesmo fim.
Portanto, quem pagou pelo novo
PROER foi o trabalhador brasileiro,
que passa a ser dono do Itaúniban-
co, enquanto os 'títulos podres' da
AIG ficaram nos cofres do Banco
Central. A transação está estimada
em R$ 7,9 bilhões conforme repor-
tagem da Folha de S. Paulo.

O PROER foi responsável
pela doação de milhões de dólares
aos bancos privados Marka/Fonte/
Cindam, do banqueiro, agora pre-
so, Salvatore Cacciolla. O arromba-
mento dos cofres públicos tiveram
início. Não tenha dúvida!

BB incorpora a Nossa
Caixa por R$7,6 bi

Em sua sanha especulativa
a diretoria do Banco do Brasil
d i rec iona-se  cada vez  mais
para as regras de mercado e
volta as costas para o verda-
deiro objetivo do banco fede-
ral de fomentar riquezas finan-
ciando estradas, saúde, edu-
cação, habitação, saneamento
bás ico ,  pequenos  e  méd ios

agricultores, micros e peque-
nos empresários com intuito,
também, de abrir novas vagas
de trabalho. E para piorar vai
tirar o banco estadual do seu
objetivo social com os paulis-
tas.

A compra que será efetuada
pelo governo federal é do mon-
tante de R$ 7,6 bilhões, sendo

INVESTIGAÇÃO

R$ 5,4 bilhões para o governa-
dor Serra e o restante para pa-
gar pequenos acionistas.

De cara, a diretoria do BB
anunciou que fecha-

rá cerca de 30 agências. A di-
retoria do Sindicato de Santos
e Região vem alertando para o

 Real X Santander,
Itaú X Unibanco,

BB X Nossa Caixa
e outras que virão

A diretoria acompanha a
tudo e está alerta para defen-
der os direitos e o emprego dos
bancários (as), mas vai preci-
sar do envolvimento de todos,
porque certamente todos serão
afetados com arrocho salarial,
fechamento de agências, de-
missões, acúmulo de funções e
a conseqüente piora das con-
dições de saúde e trabalho, fru-
tos destas fusões.

Vamos ficar atentos para o
que eles tramam contra os
bancários.

Denuncie e lute!

FUSÕES/INCORPORAÇÕES

risco de demissões com estas
fusões desde a década de 90
e para a luta que deve ser tra-
vada pela categoria, em con-
junto com o Sindicato. Os fun-

c ionár i -
os  da
N o s s a
C a i x a
c o r r e m
o sér io
risco de
p e r d e -

rem sua previdência, auxílio
saúde e direitos. Sem falar
nas demissões!
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Todos devem ficar bem atentos
porque esta crise econômica mun-
dial nasceu no berço do capitalis-
mo do planeta (EUA) e já fez o Ja-
pão entrar em recessão,  países
onde todas as transações mundiais
resvalam. Apesar de toda a ladai-
nha do governo Lula e de seus as-
seclas Mantega e Meirelles em ten-
tar abafar a bomba, os trabalhado-
res estão sentindo no bolso os ju-
ros subirem, a alta dos preços e a
paralisação da economia.

É bom alertar que a crise, criada
pela falência do sistema capitalista,
ainda não chegou com sua força
total ao país. Contudo, seus resul-
tados negativos já rondam a porta
dos trabalhadores: A Cia Vale de-
mitiu 400 funcionários, Montadoras
deram férias coletivas antecipadas;
bancos à beira do colapso, incorpo-

rações e consequentes demissões
de bancários (as); setor imobiliário
sendo paralisado; queda vertigino-
sa das ações na Bovespa, baixa do
barril do petróleo para
menos de U$ 60, o que
inviabiliza as prospec-
ções na camada Pré-
Sal, na Bacia de San-
tos; e outros desastres
como a destruição das
florestas, matas, rios e
do mar pela ganância
do capitalismo.

Tudo nos leva a refle-
tir e começar a organizar a resistên-
cia contra os ataques ferozes da-
queles que não querem perder nada
e já jogam a conta para os traba-
lhadores pagarem. Os empréstimos
(doações) do BNDES e Banco Cen-
tral a juros simbólicos para bancos

CAIXA RECUA EM ALGUNS PONTOS

Após sentir o peso das grandes
manifestações realizadas pelo
país, a diretoria da CAIXA recuou
em punir os bancários que partici-
param da greve. Após assinar a
convenção coletiva da categoria, a
CAIXA esperou a assinatura do
aditivo para impor uma proposta
autoritária e unilateral de desconto
dos dias e de inclusão de trabalho
aos sábados nas compensações.

Nas negociações que ocorre-
ram no dia 12/11 a CAIXA reviu
duas questões importantes:

EDITORIAL

E n t r e t a n t o ,  n ã o  é  h o r a  d e  b a i x a r  a  g u a r d a
1) Para as bases sindicais que

continuaram paradas até o dia 24/
10 a empresa incluiu, também, os
dias 23 e 24/10 na compensação (a
princípio a empresa queria descon-
tar, já em Novembro, estes dias e
mais o descanso remunerado);

2) Não descontar os dias que não
forem compensados até a data li-
mite de 19.12.08. na folha de Janei-
ro.

Portanto, ela excluiu do texto
anterior a obrigatoriedade de com-
pensar duas horas todos os dias e,

também, a possibilidade de traba-
lho aos Sá-
bados.

É impor-
tante manter
a atenção e
denunciar ao
S i n d i c a t o
s e m p r e ,
para que
não sejamos
pressiona-
dos no local de trabalho, sob ne-
nhum pretexto, pois a postura de

intimidação da empresa vem
crescendo nos últimos eventos
(mudança de Plano FUNCEF e
depois PCS).

Vale lembrar que qualquer
tipo de compensação imposta,

não é com-
pensação é
punição!!

Leia a
nova reda-
ção das
cláusulas
do acordo
aditivo da
Caixa as-
s i n a d a

pelo Sindicato no si te:
www.santosbancarios.com.br
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A CRISE BATE EM NOSSA PORTA!
e grandes empresas, com dinheiro
público, já começaram, a equipe

econômica de
Lula já injetou de-
zenas de bilhões no
mercado financeiro.

Agora, para os trabalhadores, o
governo federal  já estuda aumentar
a alíquota de 27,5% do IR prejudican-

do setores da classe média que ga-
nham acima de R$ 2.745,25, além de
dizer que não há dinheiro para pagar

aposentados, aumentar o salário
do funcionalismo, investir em

saúde, educação, habita-
ção ou em obras sociais.
Os patrões vão tentar so-
cializar as suas perdas
demitindo, com ataques

aos direitos da CLT e arro-
cho salarial. Tudo com anu-
ência dos governos esta-
dual e federal.

Vamos nos mobili-
zar para não pagar
esta conta mais uma
vez. Porque ela não é
dos trabalhadores.

Vamos protestar contra a lamban-
ça do dinheiro público apoderado
pelos inescrupulosos!!!

Caixa recua após manifestações em todo o Brasil
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BAR CULTURAL DE

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO

A partir de agora em todos os
finais de semana, durante o verão
e até abril de 2009 a barraca será
armada.  Os associados e seus
convidados poderão beber cerve-
jas, refrigerantes, sucos, caipiri-
nhas e comer pastéis, porções,
bem como jogar um dominó ou

BARRACA É ARMADA NO EMBARÉ
cartas. Sob a direção do diretor Wal-
mir, a barraca é armada em frente da
Igreja do Embaré, há vários anos
como mais uma forma de entreteni-
mento à categoria.

Você não pode perder mais este
equipamento que o Sindicato dispõe
gratuitamente para os associados!

Você tem agora a oportunidade de alugar o
poliesportivo do Sindicato, dotado de piscina,
quadra esportiva e espaço com churrasqueira, no
Morro da Nova Cintra, para realizar sua festa da
empresa, final de ano, de confraternização, de
aniversário e outras datas festivas por um preço
abaixo do mercado para os associados.

Aluguel para associados(inclusos piscina, qua-
dra poliesportiva, espaço com churrasqueira,
vestiários com duchas e banheiros) = R$ 1.000,00

Aluguel para não associados = R$ 2.000,00
Maiores informações na secretaria do Sin-

dicato, av. Washington Luiz, 140 ou pelo fone:
3223.9040. Faça já sua reserva!!!

FAÇA SUA FESTA
COM PISCINA NO

GINÁSIOFim de Ano

Você não vai perder o último BAR
CULTURAL de 2008, com muito Pop
Rock! As diversões acústicas ficam a
cargo da banda Ankirah, formada por
bancários do Bradesco.

Traga seus colegas e amigos para
saborear espetinhos e cervejas em lata
por apenas R$ 1,50 cada.

Venha curtir mais esta promoção da
secretaria de Cultura do Sindicato!!!!!

05 DE DEZEMBRO DE 2008
H O R Á R I O :  A  PA R T I R  D A S  2 0 H
LOCAL: AV. WASHINGTON LUIZ, 140

B A N D A
ANKIRAH

PALESTRA PARA OS
SEGURADOS DO INSS

A diretoria do Sindicato, através de
sua Secretaria de Previdência, pro-
moverá Palestra, com o técnico do
seguro social responsável pela Edu-
cação Prev idenciár ia  da Gerência
Executiva de Santos e Região, Odi-
lon Rosalves de Almeida, dia 09/12,
próxima terça-feira, às 19h, na Av.

Washington Luiz, 140 (Sindicato).
A palestra destina-se a todos os se-

gurados do INSS que se aposentaram
ou não.

Participe e fique por dentro das nor-
mas que regem sua aposentadoria,
como requere-la e outros mecanismos
que podemos utilizar para revê-la!!!!

Piscina recém-inaugurada no Polesportivo

Venha curtir o
Verão na praia
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