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Nº 738

ASSEMBLÉIAS DEFINEM ÍNDICES EM TODO O
PAÍS, MAIORIA DOS BANCÁRIOS DEFINIU  11,77%

 [  Leia mais na página 3 ]

Tradicional Festa do
Chopp será dia 26

[ FESTA DO CHOPP  • Página 4  ]

OS CONVITES JÁ ESTÃO A VENDA

Sindicato reintegra
mais uma bancária

[ REINTEGRAÇÃO   • Página 2  ]
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Chega de corrupção e
neoliberalismo!

O governo Lula encon-
tra-se imerso em uma gra-
ve crise política. Denúnci-
as de corrupção, compra de
votos e caixa dois decepci-
onam os trabalhadores que
já sofriam as conseqüênci-
as da continuidade da polí-
tica econômica
que destina bi-
lhões de reais aos
juros e ao superá-
vit primário.

Esta crise se
deve à opção do
governo de aban-
donar o programa
de mudanças que o elegeu e
continuar governando o país
com os mesmos métodos do
PSDB, PFL, PMDB, PTB,
PP e outros.

Dessa forma, o lucro de
todos os bancos e multina-
cionais aumenta astronomi-
camente graças a essa po-
lítica econômica, sustenta-
da por uma base parlamen-
tar aliada corrupta, que
conta com um sistema fi-
nanceiro facilitador de cri-
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EXPEDIENTE

P e d r i n h o

mes contra o dinheiro públi-
co. Portanto, é preciso apu-
rar e prender todos os cor-
ruptos e corruptores sejam
eles membros do governo,
dos diversos partidos e todos
os empresários e bancos que
se locupletam com o dinhei-

ro do trabalhador
brasileiro. No en-
tanto, não basta
apenas prender
os corruptos e
corruptores. É
preciso mudar o
modelo econômi-
co e as reformas

realizadas até agora que fo-
ram votadas ilegitimamente!
Para ter emprego, salário
decente, moradia e serviços
públicos de qualidade, além
de atacar a concentração de
renda é preciso um modelo
econômico soberano, que só
virá com o povo na rua exi-
gindo suas reivindicações.
Nossa Campanha Salarial
Unificada deve se somar ao
conjunto dos trabalhadores
para exigir essas mudanças.

Sindicato reintegra bancária
demitida no Bradesco

A diretoria do Sindica-
to comemora mais uma
reintegração conquistada
de bancários (as) demiti-
dos injustamente. Desta
vez foi Vandete Silva An-
drade, caixa do Bradesco,
demitida mesmo sendo
portadora da doença ocu-
pacional LER/DORT.
Vandete foi reintegrada
dia 01 de agosto de 2005,
na agência do banco da
Pça. da República/Santos.

Ela foi demitida em ja-
neiro deste ano. Na épo-
ca, o médico atestou for-
tes dores na coluna cer-
vical, lombar, dorsal e
ombros, anemia, depres-
são, entre outras enfer-
midades.

Com o laudo médico
do INSS, o departamento
jurídico do Sindicato en-
trou com processo na 2ª
Vara do trabalho pedindo
sua reintegração e ganhou
a causa em 1ª Instância.
A decisão teve grande re-
percussão, tanto que a in-

formação foi inserida na
internet no site do próprio
TRT e no portal "Inver-
tia" de notícias, economia
e finanças do "grupo Ter-
ra", entre outros.

Segundo Pedro de Cas-
tro Junior, Presidente do
Sindicato, além de Van-
dete, o Sindicato já con-
seguiu a reintegração de
mais três bancários num
espaço de dois anos. A di-

retoria avisa que todos
que estiverem doentes
devem procurar um médi-
co imediatamente. Senão,
poderão ser demitidos e
trocados, "como uma má-
quina que não funciona"!
Por isso, a importância de
ser sindicalizado e contri-
buir com a luta da cate-
goria por melhores condi-
ções de trabalho, que co-
meça a dar bons frutos!!

Vandete (centro) foi reintegrada dia 01 de agosto de 2005
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ASSEMBLÉIA DE SANTOS
APROVA 18,66%

Privados, BB e CEF
se unificam para
exigir questões

específicas

A diretoria do Sindica-
to participou da Pré-Con-
ferência Regional, da Con-
ferência Interestadual da
Federação dos Bancários
de  SP/MS e da 7ª Confe-
rência Nacional dos Ban-
cários sempre defendendo
o índice de 18,66%, por
entender que este índice e
o que mobiliza, unifica e
repõe as perdas desde de 1º
de setembro de 1994 até 31
de agosto de 2005 dos ban-
cários e não abandona a
discussão das perdas dos
bancários do BB e da CEF.

Tanto é que na Assem-
bléia Geral em nossa base,
realizada dia 10 de agosto, os
bancários aprovaram o índi-
ce de 18,66% de reposição
salarial e uma PLR de 100%
do salário, mais um valor fixo
de R$ 788,00 e mais 5% do
lucro líquido dos bancos dis-
tribuído de forma linear en-

tre todos os funcionários, uni-
ficação da categoria, entre
outras questões.

Porém, a maioria dos
bancários do país optaram
por reivindicar um índice
de 11,77%, que representa
a vontade da maioria da ca-
tegoria. Seguindo a orien-
tação da nossa assembléia,
acompanharemos esta deli-
beração para não ficarmos
isolados e sem força de
mobilização e negociação
na Campanha Salarial.

Também foi aprovado
que a Contec não negocia-
rá em nome do Sindicato
de Santos e é bom frisar
que uma das principais rei-
vindicações contidas na
minuta, entregue à Fena-
ban, dia 11/08, é sobre a
saúde do bancário direta-
mente ligada a melhores
condições de trabalho e o
fim do assédio moral.

CAMPANHA SALARIAL 2005

Vários índices foram aprovados em todo o país, a maioria dos bancários definiu o índice de 11,77%

Foi deliberado na 7ª
Conferência Nacional que
na Campanha Salarial 2005
haverá unidade na negoci-
ação das questões especí-
ficas dos bancos federais.

Os bancários dos setores
públicos e privados serão
unificados na mesa de ne-
gociação com a Fenaban
para exigir a recuperação do
poder de compra do salário,
uma PLR maior conforme os
lucros recordes dos bancos,
melhores condições de tra-
balho e avanços nas cláusu-
las de saúde da Convenção
Coletiva Nacional.

Em paralelo à mesa da
Fenaban teremos entrega
de pauta e mesa de negoci-
ação com os Bancos fede-
rais. Os funcionários do BB
e da CAIXA têm várias ques-
tões específicas, oriundas
do governo FHC e que vêm
se arrastando nos Grupos
de Trabalho (GT) no atual
governo. Os funcionários
exigem soluções rápidas.

Entre as principais rei-
vindicações específicas do
BB, além das perdas sala-
riais da ordem de 62,16%,
estão a construção de um
novo modelo de Plano de
Cargos e Salários e de Car-
gos Comissionados (PCS/
PCC), a isonomia entre no-
vos e antigos funcionários
e questões relativas à saú-
de (Cassi) e previdência
(Previ). Já na CAIXA as
principais reivindicações,
além das perdas (72,14%),
são: isonomia, RH 008,
PCS/PCC, Saúde, PSI, se-
gurança, Sipon, Funcef.

Vamos exigir salários
e PLR conforme lucros

Os bancários devem
exigir uma reposição sa-
larial e, principalmente
uma PLR  do tamanho
dos lucros dos bancos
obtidos na última déca-
da (oito anos de FHC e
dois de Lula).

O Bradesco, por
exemplo, amealhou um
lucro líquido, no 1º se-
mestre de 2005, de R$
2,621 bilhões. Um resul-
tado  110 % maior que
no mesmo período de
2004. Chegou a hora de
Cipriano reembolsar os
verdadeiros responsá-
veis pelo "bolo gigante"!

O Itaú, através do in-
cansável trabalho dos
funcionários, obteve um
lucro 36% maior que o

do ano passado, no mes-
mo período. Foram para
os cofres de Roberto Se-
túbal a soma líquida de
R$ 2,475 bilhões.

O Unibanco teve um
crescimento de 48,5%
em paralelo ao 2º trimes-
tre de 2004 (acumulan-
do no semestre/05 um
lucro de R$ 854 mi-
lhões)  e o Banespa abo-
canhou R$ 878,027 mi-
lhões, neste ano. Por
isso, a categoria deve lu-
tar e exigir a sua fatia
justa na Campanha Sala-
rial. Participe das assem-
bléias, das mobilizações
realizadas pelo Sindica-
to. Somente unidos con-
seguiremos a vitória de
nossas reivindicações.

LUCROS DE ALGUNS BANCOS NO 1º SEMESTRE

BANCO LUCRO NO 1º SEMESTRE 2005
Bradesco R$ 2,621 bilhões
Itaú R$ 2,475 bilhões
Banco do Brasil R$ 1,979 bilhão
Santander Banespa R$ 878,027 milhões
Unibanco R$ 854 milhões

Bancários participam de assembléia e desautorizam Contec



RECEITAS

RENDA TRIBUTARIA R$ 159.346,79
RENDA SOCIAL R$ 196.609,72
RENDA PATRIMONIAL R$ 25.412,17
RENDA EXTRAORDINARIA R$ 48.965,37
TOTAL GERAL R$ 430.334,05

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL R$ 85.195,34
ENCARGOS DIVERSOS R$ 53.024,05
DESPESAS JURÍDICAS/MÉDICAS/DENTÁRIAS R$ 55.259,18
FEDERAÇÃO/CUT R$ 10.290,53
EVENTOS ESPORTIVOS/CULTURAIS/FORMAÇÃO R$ 1.500,00
DESPESAS COM INFORMATIVO/EDITAIS R$ 11.531,93
DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ 106.087,97
ENCONTROS, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS R$ 9.155,87
TOTAL DO CUSTEIO R$ 332.044,87

PATRIMONIO SOCIAL

RESULTADO DO TRIMESTRE-SUPERAVIT R$ 98.289,18
TOTAL GERAL R$ 430.334,05

Santos, 30 de junho de 2005

Pedro de Castro Junior - Presidente
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BALANÇO TRIMESTRAL DE 2005
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Animada pela Banda
"U$ Brothers", de pop
rock, dia 26 de agosto,
será realizada a Tradici-
onal Festa do Chopp, em
sua 8ª edição, a partir
das 21h, no Ilha Porchat
Clube, em São Vicente.

Os  CONVITES SE-
R Ã O  V E N D I D O S  A
R$ 20,00 com direito a
uma caneca e chopp à
vontade. O associado
terá direito a levar um
acompanhante por con-
vite (desde que compro-
ve a sua filiação na en-
trada da Festa), porém
seu convidado não terá
direito a caneca de cho-
pp, no local serão distri-
buídos copos.

A Festa do Chopp é
sucesso de públ ico e
comemora  o  "D ia  do
Bancário".

8ª FESTA DO
CHOPP, DIA 26

DE AGOSTO
A diretoria do Sindicato, com total transparência, vem publicando de forma democrática
os balanços financeiros trimestrais de 2005. Confira os gastos e as receitas abaixo:

BALANÇO ECONOMICO E FINANCEIRO EM 30/06/2005
(01/04/05 A 30/06/05)

1º Torneio
de Futsal
Intersindical

O colégio Liceu Santista convidou o nosso Sindi-
cato para participar do Torneio de Futebol de Salão
Intersindical organizado pela escola, as inscrições vão
de 9 a 19 de agosto. Os jogos terão início dia 22 de
setembro. Serão três jogos por rodada, sempre às
quintas-feiras, com início às 19h30.

Cada sindicato poderá apresentar até 15 atletas
e uma só equipe. Os bancários interessados em jo-
gar poderão ligar para a secretaria do Sindicato e
falar com Álvaro ou Roger.


