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Bancos aumentam
exclusão social, diz Ipea
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Crise demonstra ruína
do capitalismo
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Não é dia de festas, showmícios ou sorteios  [ Página 4 ]
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EXPEDIENTE

BANCOS DEMITEM BANCÁRIOS
E AUMENTAM EXCLUSÃO SOCIAL

Em 17 anos, de 1990 a
2007, a quantidade de
agências caiu 8,4% (de
19.996 para 18.308), ou
seja, 1.688 a menos. Até
2006, havia 505 cidades
sem nenhuma agência, in-
dica um estudo do Instituto
de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea).

De 1996 a 2007, o nú-
mero de instituições finan-
ceiras diminuiu de 230 para
156, conseqüentemente o
número de bancários tam-
bém diminuiu de 850 mil
para 430 mil. Houve dimi-

ESTATIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO COM
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS TRABALHADORES

Os governos de vári-
os países como os EUA,
Inglaterra, França e tam-
bém o Brasil têm usado
recursos públicos para
salvar prejuízos privados.
Com isso, quem tem
pago pela crise produzi-
da pelos bancos, grandes

nuição na quantidade de
instituições públicas (de 32
para 13) e privadas (de 198
para 143). Enquanto a Ale-
manha têm 2.130 e os EUA
7.282 bancos. As fusões no
Brasil são frutos de uma po-
lítica de especulação selva-
gem e predatória, instru-
mentos do sistema capita-
lista destruindo postos de
trabalho, o que provoca a
miséria, a criminalidade, a
destruição do meio ambien-
te, milhares de casos de
doença ocupacional e até
suicídios de bancários (as).

conglomerados empresariais
e outros detentores do  capi-
tal é o trabalhador.

Segundo analistas eco-
nômicos a crise é grave e
pode durar muito tempo,
não é uma marolinha, está
se tornando um tsunami! O
interessante é que os seto-

res empresariais e políticos
que sempre defenderam a
total PRIVATIZAÇÃO do
sistema financeiro, querem
dinheiro do Estado para
sanear bancos privados,
ESTATIZANDO seus PRE-
JUÍZOS, mas a parte que
dá lucro continua privada.

Um exemplo disso foi a
compra do Banco Votoran-
tin pelo Banco do Brasil, por

R$ 4,2 bilhões. O dinheiro
público foi gasto com 49%
das ações, mas a família
Ermírio de Moraes continu-
ará a administrar seu banco.

Isto sem falar nos 160 bi-
lhões de reais liberados dos
compulsórios pelo Banco
Central para que o bancos
realizassem suas funções de
oferecer financiamentos a ju-
ros mais baixos, o que não

está acontecendo. Os ban-
cos estão usando o dinhei-
ro para especular com títu-
los públicos. Não podemos
permitir que o governo bra-
sileiro use dinheiro público
para estatizar prejuízos.

Devemos defender a es-
tatização permanente des-
ses bancos, com mecanis-
mos de fiscalização e con-
trole dos trabalhadores!!!

Dinheiro público é usado para salvar
prejuízos de bancos privados

Apesar dos lucros estratosféricos nas últimas décadas, o número de agências bancárias diminuiu no País. O que acarretou aos trabalhadores (as)
mais exploração, diminuição de postos de trabalho e demissões, que conseqüentemente aumentam a pobreza e a criminalidade no País

Em 1985, havia uma
agência para cada 7.432
brasileiros. Em 2007, o nú-

mero de habitantes por
agência pulou para 10.145
e número de bancários para

atendê-los também diminui.
Um comparativo do Ipea
com informações do Banco
Mundial (Bird) sobre outros
países demonstra que a pro-
porção é de 1 para 3.372 nos
Estados Unidos e chega a 1
para 1.089 na Espanha.

O sistema bancário acir-
ra também a desigualdade
regional. Segundo dados
de 2006, enquanto em São
Paulo há um posto de aten-
dimento para cada 6.812
moradores, no Maranhão, a
proporção é de 1 para cada
26.917 habitantes.
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A CRISE AVANÇA NO
MUNDO E DEMONSTRA RUÍNA

DO SISTEMA CAPITALISTA
As manchetes dos jornais

nos últimos dias não deixam
dúvidas: "PIB cai mais do
que o esperado e aumenta
risco de recessão". "Estupor
na economia e no governo".
"Queda do PIB no Brasil é
uma das maiores do mun-
do". "Investimento despenca
9,8%". "Consumo das famí-
lias cai pela 1ª vez em 6
anos". "Inadimplência au-
menta 58% na Grande São
Paulo". O governo Lula pri-
meiro disse que a crise não
atingiria o Brasil que era só
uma marolinha e, agora, es-
força-se em dizer que o pior
já passou. No que é ajuda-
do por setores da mídia. Mas
a cada dia a realidade faz
questão de negá-los.

Nos últimos meses o
mundo conheceu uma drás-
tica mudança no quadro
econômico internacional.
Desde o início da década, a
maioria dos países vinha
num processo de aceleração
do crescimento econômico,
puxados pela pujança do
consumo nos EUA. O Brasil
que se beneficiou do cená-
rio internacional favorável,

BB: TROCA DE PRESIDENTE
NÃO FOCA OBJETIVO SOCIAL

[ ARTIGO ]

Aldemir Bendine assume
a presidência do Banco do
Brasil comprometido em re-
duzir as taxas de juros prati-
cadas pelo banco. Segundo
o governo, o BB, como ban-
co público, deve atuar no
mercado através da concor-
rência e ser seguido pelos
outros bancos e assim faci-
litar o acesso da população
e das empresas ao crédito.

BANCO PÚBLICO - Se
é verdade que a economia
pode ser dinamizada com a
redução dos juros e de que
o banco público tem como
uma de suas tarefas ser
agente impulsionador des-
te desenvolvimento, por
que foi preciso uma crise do
capital para o governo "lem-
brar" que o BB é um banco
público e que tem o dever
de fomentar a economia
reduzindo os juros? Se é
possível reduzir os juros
justamente agora em que o
custo do dinheiro é maior,
por que o banco público, a
bem do desenvolvimento,
não o fez antes?

DINHEIRO PÚBLICO
PARA O SETOR PRIVADO
- Uma outra situação diz
respeito a MP 433 do gover-
no federal na qual permite
que bancos públicos adqui-
ram bancos privados.

O BB comprou 49% do

capital votante do banco vo-
torantim, deixando o contro-
le das decisões ainda nas
mãos da família Ermírio de
Moraes. Vejamos: O dinhei-
ro público foi utilizado para
diminuir os prejuízos de um
grupo privado cujo controle
continua privado.

RELAÇÃO DO BANCO
COM FUNCIONÁRIOS - A
redução dos juros impacta-
rá na rentabilidade em um
contexto no qual  grande
parte do lucro advém do cré-
dito, o governo já sinalizou
compensar a redução da
rentabilidade com o incre-
mento do volume de crédi-
to. Isto é, os funcionários se-
rão penalizados com o au-
mento da pressão tanto
para o cumprimento das
metas como para a redução
da inadimplência que virá no
bojo desta política de lucro.
O assédio vai aumentar!

O banco deve  estar a
serviço do interesse público
para a melhoria da qualida-
de de vida da população, de
seus funcionários e do de-
senvolvimento do país. Não
a serviço dos interesses pri-
vados. Para isso, defende-
mos a fiscalização e o con-
trole dos trabalhadores.

Eneida Figueiredo Koury,
secretária de comunicação do
sindicato e funcionária do BB.

agora sofre as conseqüênci-
as da recessão. Há riscos de
entrarmos na onda recessiva.

O desemprego aumenta e
as empresas se utilizam da cri-
se para chantagear os trabalha-
dores tentando reduzir salários
e direitos. A crise também se
combina com a crise ambien-
tal, acelerada sobremaneira
nos últimos anos e que impõe
um limite concreto à expansão
do capital. Trata-se de uma cri-
se do sistema capitalista como
um todo e da hegemonia neoli-
beral que ele assumiu nos últi-
mos trinta anos.

Não sobreviveremos se as
corporações e os governantes

insistirem em destruir o pla-
neta, os seres humanos e
continuarem agindo a servi-
ço do sistema capitalista rou-
bando o dinheiro e negocian-
do o patrimônio público, ex-
plorando mão de obra, acha-
tando salários e não investin-
do no social, somente visan-
do lucro. As catástrofes ao
redor do mundo evidenciam
está situação, que levará a
barbárie total. Portanto os tra-
balhadores não podem pagar
pela crise produzida pela ru-
ína do capitalismo. Vamos à
luta para construir uma nova
sociedade sem exploradores
e explorados!

Vamos lutar para construir uma nova sociedade sem exploradores e explorados

Nelson Izídio
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tander/Real, Itaú/Unibanco
e BB/Nossa Caixa", afirma
Ricardo Saraiva Big, Presi-
dente do Sindicato.

Apesar dos lucros, a
categoria está em alerta,
porque milhares de de-
missões estão ocorrendo
em todo o País. Sem falar
que os postos de trabalho
nos bancos vem diminu-
indo há décadas, assim
como o número de agên-
cias (ler página 2).

Os bancários (as) de-
vem aproveitar a crítica
mundial ao sistema espe-

Trabalhadores lutam por emprego, moradia, terra e direitos sociais Contra a criminalização dos movimentos sociais

Convocamos a todos
(as) para juntos lutar-
mos contra o desempre-
go realizando um gran-
de ato na Pça. da Sé, em
São Paulo, a partir das
10h30. O sindicato irá
disponibilizar ônibus,
reservas pelo fone:
3223.9040. Neste mo-
mento o movimento sin-
dical bancário tem uma
enorme responsabilida-
de de somar-se aos tra-
balhadores químicos,
da Embraer, da Cosipa
e de outras categorias,
na luta pela manutenção

do emprego, que também
afeta o setor bancário. Os
lucros astronômicos auferi-

dos nas últimas décadas pe-
los bancos demonstram
que não existe nenhuma
justificativa para a elimina-
ção de postos de trabalho e
a rotatividade de mão de
obra nos bancos privados.

"O que os banqueiros
acumularam é mais do que
suficiente para manter e até
aumentar os postos de tra-
balho. Na verdade os ban-
queiros continuam ga-
nhando com a crise, prova
disso são as fusões que
ocorreram em 2008, San-

Trabalhadores no mundo e no Brasil estarão em luta contra o desemprego

Por emprego, salário, moradia,
terra e direitos sociais
Contra a criminalização dos
movimentos sociais

* NÃO VAMOS PAGAR PELA CRISE
Os trabalhadores no mundo e no Brasil estarão

em luta contra o desemprego e os bancários não
podem ficar de fora*

1º DE MAIO JUNTOS
CONTRA AS DEMISSÕES
1º DE MAIO JUNTOS

CONTRA AS DEMISSÕES
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O SINDICATO IRÁ DISPONIBILIZAR ÔNIBUS. OS INTERESSANDOS EM PARTICIPAR DO ATO, DEVEM FAZER SUA RESERVA, PELO FONE: 3223.9040

culador financeiro e dialo-
gar com os clientes na de-
fesa da manutenção dos
empregos, ampliação do
número de agências e fun-
cionários, redução de ta-
xas, tarifas, filas, juros e
por um melhor atendi-
mento à população.

Porque os trabalhado-
res não podem pagar pela
crise, com seus empre-
gos ou reduzindo direitos
e salários. A crise deve
ser debitada dos grandes
capitalistas, principal-
mente dos banqueiros!!!


