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SINDICATO GANHA AÇÃO CONTRA
BB APÓS 15 ANOS DE LUTA

www.santosbancarios.com.brVISITE O

NOSSO SITE

O SINDICATO, depois de uma
batalha judicial de quase 15 anos,
conseguiu o ressarcimento das per-
das salariais, decorrentes do Plano
Verão (fevereiro de 1989), para os
funcionários do Banco do Brasil das
agências de Santos e São Vicente.

Embora o Sindicato tenha ajui-
zado mais de 150 ações contra to-
das as instituições financeiras de
sua base territorial, por força de uma
mudança drástica de entendimento
do Supremo Tribunal Federal, aqui-
lo que era direito inequívoco do tra-
balhador, passou a ser mera expec-
tativa de direito, o que acarretou
sérios e irrecuperáveis prejuízos
para os trabalhadores de todo o

país. No entanto, nesta ação espe-
cífica, por uma série de aconteci-
mentos, inclusive com o estranho

comportamento do BB que, desde
o início do processo, utilizou-se de
todos os meios legais e ilegais,

como na fase da prova pericial,
quando negligenciou, ocultou e ofe-
receu documentos totalmente estra-
nhos ao encarregado da perícia
contábil, numa tentativa de tumul-
tuar o processo. Também se socor-
reu da denominada ação rescisória
de sentença, em três oportunidades,
todas sem sucesso. Agora, depois
desta luta titânica, o Sindicato tem
o prazer de pagar aos beneficiados,
em número de 569. Esta vitória tem
sabor especial, pois este tipo de
ação só alcançou êxito em apenas
três municípios brasileiros. Muitos
beneficiados não sabiam da existên-
cia da ação, motivo de  sorrisos e
alegria na hora de receber.

569 funcionários têm direito ao pagamento

OBS:  OS PAGAMENTOS ESTÃO SENDO EFETUADOS DESDE 26/02, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 9HS ÀS 18HS, NO SINDICADO.
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Festa de posse da nova diretoria
eleita para o triênio 2007/10

A diretoria do Sindicato tem
a honra de convidar todos os
associados (as), da ativa e
aposentados(as) para a cerimô-
nia e festa de posse da nova
diretoria eleita para a gestão de
março 2007 até março de 2010,
que será realizada dia 30 de
março de 2007, a partir das
20h, no Ilha Porchat Clube,
Alameda Paulo Gonçalves, 61,
em São Vicente/SP.

Pressão pela
antecipação da PLR

tem resultados
A Campanha realizada pelo movimento sindical pela an-

tecipação da PLR, teve resultados positivos para os bancá-
rios do Unibanco, HSBC, Itaú, ABN, Santander Banespa e
Bradesco que, após a pressão, receberam antes do prazo
final de pagamento, em 02/03. O que possibilitou amenizar
algumas contas como as escolares, IPTU e IPVA, por exem-
plo. Desde o início de janeiro o Sindicato já cobrava o paga-
mento da participação antecipadamente. Outra conquista foi
a ampliação da PLR  na última Campanha Salarial, o que
demonstra que se todos lutarem juntos com o Sindicato po-
demos melhorar nossas condições salariais e de trabalho!

No Brasil, no dia 08 de
Março, Dia Internacional da
Mulher, os trabalhadores, a ju-
ventude, os sem-terra, os
sem-teto, os sem-trabalho, as
pastorais sociais, partidos de
esquerda e, principalmente,
as mulheres preparam gran-
des manifestações para dei-
xar claro que não queremos
Bush em nosso país.

Em São Paulo, a Intersin-
dical, da qual o Sindicato faz
parte, deve concentrar seus
esforços na construção e par-
ticipação do Ato do Dia Inter-
nacional das Mulheres contra
a opressão, o sexismo, o ma-
chismo, a guerra, o latifúndio,
o imperialismo e o capitalismo
que reunirá milhares numa ca-
minhada que parte, as 15hs,
da Praça Osvaldo Cruz até o
Masp, na Av Paulista. Esta
avenida, casa do capital finan-
ceiro, concentra símbolos
como City Bank, BankBoston,
Mac Donalds, entre outros,
que nos ajuda a demonstrar ao
povo o tipo de dominação a

Dia Internacional da
Mulher: FORA BUSH

que somos submetidos.
Motivos não nos faltam! A

guerra de ocupação sobre o
Iraque e Afeganistão, o apoio
ao massacre sobre palestinos
e libaneses, a ocupação do
Haiti em parceria com o gover-
no brasileiro, os ataques à co-
munidade científica que aler-
ta o mundo sobre o aqueci-
mento global provocado pelo
modelo de desenvolvimento
neoliberal e, mais recentemen-
te, a ameaça de invadir o Irã
demonstram que Bush, seu
governo e aliados são inimigos
da humanidade, da juventude,
das trabalhadoras e trabalha-
dores do mundo.

Bush - persona non grata-
não é produto apenas da lou-
cura de um homem. A rigor, seu
governo representa os interes-
ses das multinacionais que,
para manter a lucratividade de
seus negócios, não respeitam
a vida humana, os recursos
naturais, a soberania dos po-
vos e o próprio futuro do plane-
ta. Por isso, FORA BUSH!

Lucros dos bancos
continuam bilionários

Os bancos divulgaram os balanços bilionários demonstrando
que seus lucros no Brasil "vão muito bem obrigado". VEJA OS
MAIORES LUCROS RELACIONADOS ABAIXO:

BB R$ 6.044 bilhões 45,5% maior que 2005

BRADESCO R$ 5.05 bilhões 15% maior que 2005
ITAÚ R$ 4.3 bilhões 23,4% maior que 2005

R$ 6.48 bilhões sem levar em conta
sem a aquisição a aquisição do

do Bank of Boston Bank of Boston

CEF R$ 2.39 bilhões 15,45% maior que 2005

ABN REAL R$ 2.047 bilhões 43% maior que 2005

UNIBANCO R$ 1.75 bilhão

SANTANDER BANESPA R$1.26 bilhão 14% maior que 2005

NOSSA CAIXA  R$ 453 milhões

BANCOS LUCROS RECORDES


