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Lucros recordes
e os salários?

N o s  ú l t i m o s  q u a t ro
anos, os bancos l ideram
com l uc ros  reco rdes  o
ranking das empresas de
capital  aberto.  Somente
em 2004  abocanha ram
R$ 13 ,9  b i l hões  ( luc ro
histórico).

A história deve
se repetir em 2005
e mais um recorde
será  ba t ido  de
acordo com os ba-
lanços trimestrais
apresentados.  O
Bradesco  dup l i -
cou os lucros em
relação ao obtido
no mesmo período do ano
passado. O Banco do Bra-
sil foi superior 56,7% aos
apurados no 1º trimestre
de 2004. O do Unibanco
cresceu 45%. No Itaú o re-
sultado é 30% acima. E o
sa lá r io  da  ca tegor ia

QUADRINHOS

PALAVRA DO PRESIDENTE

EXPEDIENTE

Bancos invadem
privacidade de

funcionários! É crime!!!

PALAVRA DO BANCÁRIO (A)

Cartas enviadas ao Sindicato denunciam um novo tipo de as-
sédio e intromissão na vida particular dos funcionários (as) do
Santander Brasil, Santander Banespa e Itaú. As Diretorias destes
bancos estão exigindo que seus funcionários declarem todas as
suas dívidas financeiras para espionar e as-
sediar invadindo suas privacidades. Se-
gundo as denúncias, os bancários (as)
chegam a ser ameaçados de demis-
são se não declararem. Isto é coação!

O Sindicato não admite nenhum
tipo de assédio e já toma providênci-
as junto ao seu departamento jurídi-
co e mapeia os locais onde está ha-
vendo esta prática.

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

quanto vai crescer?
A Campanha Salar ia l

já começou e vamos ter
mu i ta  lu ta  pe la  f ren te .
Precisamos nos organizar
para exigir a nossa fatia
desses gordos resultados
frutos de nosso trabalho,

muitas vezes em
de t r imen to  de
nossa saúde.

D e v e m o s
pressionar para
que os banquei-
ro s  d ê e m  a u -
mento real para
recompor verda-
deiramente nos-

sos salários e respeitem
os funcionários como se-
res humanos.

Só com unidade, garra,
determinação, mobi l iza-
ção e com muita luta con-
quistaremos nossas reivin-
dicações!!!
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DIRETORIA PARTICIPA DE ENCONTRO
SOBRE A CAMPANHA SALARIAL 2005

A diretoria do Sindicato
agindo com total transparên-
cia passa a publicar os Ba-
lancetes trimestrais, para
que os associados e a cate-
goria em geral possam
acompanhar a evolução das
receitas e despesas visando
sempre os interesses dos
bancários (as). Entre eles
estão eventos esportivos, cul-
turais, de formação, editais,
informativos, advocatícios,
odontológicos, médicos, com
pessoal entre outros.

As despesas aumentam
ano-a-ano e nem por isso o
Sindicato deixou de ampli-
ar suas atividades. Como
exemplo, podemos citar o
sucesso do Bar Cultural,
exposições fotográficas,
apresentação de filmes, tor-
neios de futebol, Festa do
Chopp subsidiada, cursos
de formação, informativos
para bancários(as) da ativa
e aposentados, além dos
específicos para mulheres,
saúde e os das Campanhas
Salariais.

Campanhas cada vez

Transparência: acompanhe o
balanço trimestral do Sindicato

A diretoria do Sin-
dicato participou dos
debates sobre a Cam-
panha Salarial 2005,
no IV Encontro Regi-
onal da Federação dos
Bancários de SP/MS
realizado em Campi-
nas, dia 17 de maio. O
Encontro reuniu 75 di-
rigentes, sendo 30 de
Santos. Além de San-
tos estiveram presen-
tes diretores dos Sin-
dicatos de Campinas,
São José dos Campos
e Guaratinguetá.

A principal pauta

foi a elaboração de es-
tratégias para enfren-
tar os desafios nesta
Campanha Salarial
como o interdito proi-
bitório, a pressão da
polícia e a intransi-
gência dos recordistas

Pedrinho fala aos sindicalistas presentes ao encontro

em lucros bilionários,
os banqueiros. A Exe-
cutiva Nacional dos
Bancários também
definiu a data dos pri-
meiros eventos da
Campanha Salarial
2005.

BALANÇO ECONÔMICO E FINANCEIRO
DO 1º TRIMESTRE DE 2005

RECEITAS
RENDA TRIBUTÁRIA 15.208,91
RENDA SOCIAL 174.816,80
RENDA PATRIMONIAL 21.764,27
RENDA EXTRAORDINÁRIA 41.735,80
TOTAL GERAL 253.525,78
DESPESAS
DESPESAS C/PESSOAL 60.707,87
ENCARGOS DIVERSOS 42.102,02
DESPESAS JURIDICAS/
MÉDICAS/DENTARIAS 53.458,42
FEDERAÇÃO/CUT 9.563,33
EVENTOS ESPORTIVOS/
CULTURAIS/FORMAÇÃO 4.274,45
DESPESAS COM
INFORMATIVOS/EDITAIS 8.940,70
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 93.309,52
TOTAL DO CUSTEIO 272.356,31
PATRIMÔNIO SOCIAL
RESULTADO DO TRIMESTRE- DEFÍCIT 18.830,53
TOTAL GERAL 253.525,78

PEDRO DE CASTRO JUNIOR
PRESIDENTE

O CALENDÁRIO PREVÊ A SEGUINTES ATIVIDADES:
Conferências regionais de 01/06 a 10/7
Encontro de Saúde 13/07
Encontro de Jovens 14/07
Encontro de Mulheres 15/07
Encontros de Bancos
(Banco do Brasil, Caixa, Privados e Estaduais,
Federalizados e Bancos Regionais) 6 e 17/07
Conferência Nacional 30 e 31/07
Entrega de Minuta à Fenaban 11/08

mais duras, ferrenhas e
dispendiosas, que exi-
gem todo o esforço da
diretoria, dos funcionári-

os, dos advogados e
principalmente da cons-
cientização e mobiliza-
ção da categoria.

Assembléia dos Financiários nesta terça-feira
O sindicato dos Bancários de Santos e Região convoca todos os financiá-

rios para Assembléia Geral da Campanha Salarial 2005, às 18h30, dia 31 de
maio, na av. Washington Luiz, 140 / Santos (sede do Sindicato). No Encontro
Nacional dos Financiários foi definido como indicativo o reajuste salarial de
13,9%. Este índice é composto por 8,4% , que corresponde a inflação regis-
trada pelo ICV do Dieese de 01/06/04 a 31/05/05, com previsão de 0,5% de
inflação para maio, mais um aumento real de 5%. A data-base é 1º de junho.

Assistencial de 2004 será debitado em Maio
O desconto assistencial aprovado em assembléias de bancários do setor

público e privado referente aos acordos da Campanha Salarial 2004 será
debitado neste mês de Maio de 2005. Apenas bancários (as) que entrega-
ram a carta de oposição ao pagamento na secretaria do Sindicato, na data
correta em 2004, não serão descontados.  Nenhum Sindicato dos Bancários
havia efetuado o desconto até o momento, por questões jurídicas.
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Alckmin
privatiza Nossa
Caixa Seguros

Lazer & Arte

4

O governador Geraldo Alck-
min continua a desmontar o pa-
trimônio do povo paulista, ago-
ra foi a venda da Nossa Caixa
Seguros e Previdência, para o
grupo espanhol Mapfre. Com
isso ameaça milhares de empre-
gos de funcionários (as).

O setor de seguro e previdên-
cia foi leiloado por R$ 225,82
milhões, o que dá total poder ao
grupo espanhol detentor de
51% das ações. Além disso, a
Mapfre terá exclusividade por
20 anos de venda de produtos
nas unidades de negócios da
Nossa Caixa. Alckmin ainda
beneficiou o grupo espanhol
que irá compartilhar das 800
agências do banco e os funcio-
nários da Nossa Caixa terão que
vender seguros para uma em-
presa espanhola e privada. Em
sua escalada por privatizar tudo
a qualquer preço, o governador
iniciou o desmantelamento com
a abertura do capital do Banco,
seguiu com o Plano de Demis-
são Voluntária e agora vende o
setor de seguros. Alckmin foi o
coordenador de Covas para a
privatização do Banespa, Ele-
tropaulo, Comgás e outras es-
tatais de grande importância
para o povo e o Estado desem-
pregando milhares de trabalha-
dores (as).

O Sindicato aluga suas dependências para
festas e partidas de futebol de salão a todos os
associados. Existem dois salões de festas, um
é na sede, Av. Washington Luiz, 140 – dotado
de churrasqueira, banheiros e toda a infra-
estrutura. O outro, mais amplo, é na sede do
Morro da Nova Cintra, Av Santista, 790 (perto
da Igreja), com quadra de futebol de salão,
churrasqueira grande, banheiro, mesas e
cadeiras, ambos são cobertos. E ainda, aluga
a quadra de futebol, salas de aula e o auditório
para cursos e palestras. Veja os preços:

FAÇA EVENTOS NO SINDICATO
SALÃO DE FESTAS NA SEDE
Sexta-feira, das 18h às 23h - R$ 50,00
Sábado, das 13h às 20h - R$ 70,00
Domingo, das 13h às 20h - R$ 90,00
SALÃO DE FESTAS NO MORRO
Sábado ou domingo, das 8h às 18h - R$ 160,00
SALÃO DE FESTA E QUADRA
DE FUTEBOL NO MORRO
Sábado das 12h às 18h -R$ 160,00 ou domingo,
das 8h às 18h - R$ 260,00
SALÃO DE FESTA DO GINÁSIO
Domingo das 10h às 20h - somente para
associados - R$ 200,00
QUADRA DE FUTEBOL/MENSAL
POR 2H DIÁRIAS
De segunda a sexta-feira, a partir das 19h - R$ 260,00
QUADRA/DIÁRIA POR 2H
Sábado, a partir das 12h com limite às 18h - R$ 65,00
AUDITÓRIO PARA 120 PESSOAS
Por 4 horas diárias R$ 150,00 - por 8h diárias R$ 250,00
SALÃO DE FESTAS C/ CHURRASQUEIRAS
P/ 50 PESSOAS
De segunda a sexta-feira das 18h às 22h - R$ 50,00
Sábado das 13h às 20h - R$ 70,00
domingo das 13h às 20h - R$ 90,00
SALA DE AULA P/ 20 PESSOAS
Das 8h às 12h - R$ 50,00 / das 13h às 17h - R$ 50,00
das 18h às 22h - R$ 50,00 (somente de 2ª a 6ª feira)

O Sindicato tem diversos espaços com toda
infra-estrutura para jogos, festas, palestras e cursos

Churrasqueira Quadra de futebol Auditórios para palestras


