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BANCOS TÊM LUCROS RECORDES E
DIMINUEM SALÁRIOS

20 MIL GRITAM FORA
BUSH NA AV. PAULISTA
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PARTICIPE DO ENCONTRO NACIONAL, DIA
25/03, PARA GARANTIR SEUS DIREITOS
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BANCOS TÊM  LUCROS
ASTRONÔMICOS E ARROCHAM SALÁRIOS

Os bancos batem recor-
de de rentabilidade pelo se-
gundo ano consecutivo. Em
2006, os ganhos alcança-
dos pelas 104 instituições
financeiras que atuam no
Brasil somaram R$ 33,4 bi-
lhões, o que representa um
retorno de 22,9% sobre o
patrimônio líquido do setor.
O lucro total dos bancos
havia sido de R$ 28,3 bi-
lhões em 2005, o que cor-
respondia a uma rentabilida-
de de 22,6%. O levantamen-
to não considera negócios
como cartões de crédito,
seguros, previdência priva-

da e consórcios.  Portanto,
a lucratividade dos banquei-
ros é ainda maior que o re-
passado para o BC!
Em apenas três anos o re-
torno sobre o patrimônio lí-
quido do setor bancário
como um todo ultrapassou
20%: 2002, 2005 e 2006.
Os balanços mostram que,
de 1996 para cá, a receita
obtida com tarifas bancári-
as foi um dos itens que mais
subiram. Em 1996, esse tipo
de cobrança proporcionou
aos bancos um faturamen-
to de R$ 12,1 bilhões. No
ano passado, o valor havia

pulado para R$ 47,5 bilhões,
alta de 293%.

A receita com tarifas re-
gistrou um aumento bem
superior, por exemplo, aos
gastos com o pagamento-
de funcionários. Em 1996,
os bancos gastaram R$
24,9 bilhões com suas fo-
lhas de pagamento. No ano
passado, esse valor havia
passado para R$ 38,7 bi-
lhões, variação de 55%.
Nesse período, a inflação
(IPCA) foi de 92,7%.

Esses números mostram a
melhora num dos índices usa-
dos para medir a eficiência

dos bancos, o chamado “ín-
dice de cobertura”, que é a
parcela da folha de pagamen-
tos que poderia ser coberta
apenas com o dinheiro arre-
cadado com as tarifas. Entre
1996 e 2006, esse índice su-
biu de 48% para 123%.

Já as receitas dos ban-
cos com juros, tanto de
operações de crédito quan-
to de investimentos em tí-
tulos públicos, subiram
mais de 100% nos últimos
11 anos. Segundo as de-
monstrações financeiras, o
faturamento alcançado
pelo setor com juros de

empréstimos chegou a R$
152,3 bilhões no ano pas-
sado, 137% a mais do que
em 1996. No caso das apli-
cações em títulos, as recei-
tas somaram R$ 87,8 bi-
lhões, aumento de 119%.

Para garantir a reposição
das perdas, melhores salá-
rios e condições de trabalho
e garantir o emprego, os di-
reitos conquistados e bene-
fícios vamos preparar uma
grande mobilização nesta
campanha salarial 2007/08.
Portanto, fique atento as
convocações do Sindicato
para organizar a luta!

Em 2006, as 104 instituições que atuam no país lucraram R$ 33,4 bi, o que representa retorno
de 22,9% sobre o patrimônio líquido.  A receita com tarifas e com juros impulsionam
resultado dos bancos, enquanto os gastos com funcionários diminuiram.

BB R$ 6.044 bilhões 45,5% superior ao de 2005

BRADESCO R$ 5.05 bilhões 15% superior ao de 2005
ITAÚ R$ 4.3 bilhões 23,4% superior ao de 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% superior ao de 2005
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ABN REAL R$ 2.047 bilhões 43% superior ao de 2005

UNIBANCO R$ 1.75 bilhão

SANTANDER

BANESPA R$1.26 bilhão 14% superior ao de 2005

NOSSA CAIXA  R$ 453 milhões

HSBC 946,7 milhões 11% superior ao de 2005



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 cerimônia 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. A Festa
será animada pela Banda Nix, com muito Pop/Rock nacional e MPB.
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NENHUM DIREITO A MENOS.
AVANÇAR NAS CONQUISTAS E LUTAR

CONTRA AS REFORMAS NEOLIBERAIS!
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No dia 25 de março,
participe do Encontro
Nacional dos trabalha-
dores, das 9h às 17h, na
rua Abílio Soares, 1.300,
Ginásio Mauro Pinheiro,
no Paraiso, em São Pau-
lo, para Construir a uni-
dade em defesa da apo-
sentadoria e dos direitos
sociais, sindicais e traba-
lhistas. O Encontro é im-
portante na organização
da luta para manter e am-
pliar os direitos da classe
trabalhadora. O Sindicato
estará disponilizando ôni-
bus, para isso reserve seu
lugar pelo fone 3223.9040,
o ônibus sairá a 7h do Sin-
dicato dos Mertalúrgicos,
av. Ana Costa, 55, Vila Ma-
thias, Santos.

Os patrões e o governo es-
tão cada vez mais unidos com
a finalidade de retirar direitos
e explorar a classe trabalha-
dora. Portanto, somente a
união e a luta de todas as ca-
tegorias de trabalhadores po-
derá garantir nossas conquis-
tas históricas contra a ganân-
cia dos patrões e a subservi-
ência dos políticos, que estão
tentando mudar a legislação
trabalhista e sindical.

Entre as iniciativas toma-
das pelo governo, com o aval
dos empresários, está o Pro-
grama de Aceleração do

Crescimento (PAC), que
pretende meter a mão no

FGTS dos trabalhadores, di-
minuir os juros da poupança

e do Fundo de Garantia, con-
gelar qualquer reajuste signi-
ficativo do salário mínimo, pri-
vatizar de modo mascarado
a CEF, o BB, a Petrobras e
as estradas nacionais. Além
disso, diminuirá investimentos
na saúde, educação, ciência
e tecnologia. A Super Recei-
ta é outro plano do governo
de colocar a mão em todo o
dinheiro da previdência soci-
al e entregar ao ministério da
Fazenda, para que o ministro
utilize esta receita aonde bem
lhe aprouver, sem compro-
misso com o pagamento dos
benefícios e das aposentado-
rias dos trabalhadores.

A terceirização dos servi-
ços também tem sido facilita-
da nas mudanças da legisla-
ção cada vez mais afrouxa-
da pelos governos para be-
neficiar os patrões explora-

dores, que diminuem salários
e forçam a retirada de con-
quistas trabalhistas.

Os bancários (as) da base
e a diretoria do Sindicato de
Santos e Região sentem na
pele a exploração e a trucu-
lência dos patrões, da polícia,
das políticas governamentais
que somente favorecem os
banqueiros com ajuda em di-
nheiro, leia-se Proer; e da par-
cimônia de alguns juízes com
a situação concedendo Inter-
ditos, para que a PM esvazie
as constitucionais greves na
"pancada"!

Por isso, estamos resistin-
do e nos reorganizando em
conjunto com diversas catego-
rias para combater a ofensiva
da política exploradora neoli-
beral. O Encontro é organiza-
do pela Intersindical, Conlu-
tas, FST, MTL, MTST, Ceb´s/
Pastorais Sociais/SP, Andes/
SP, /Condsef, Cobap, Frente
de Luta contra Reforma Uni-
versitária, Assibge, Fenafisp,
Fenafisco, Fenasps, Sinait,
Conlute e Sinasefe.
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BUSH REPRESENTA A MISÉRIA
E O CRIME GLOBALIZADO

Cerca de 20 mil manifes-
tantes realizaram uma mar-
cha na avenida Paulista, em
São Paulo, pela passagem do
Dia Internacional da Mulher e
também em protesto contra a
visita de Bush ao Brasil. A di-
retoria do Sindicato participou
da marcha contra a explora-
ção dos trabalhadores e o ter-
rorismo promovido pelo go-
verno neoliberal de Bush e
seus asseclas.

Bush representa o auto-
ritarismo, a ignorância, a
ganância, a corrupção, o ví-
cio. Chefe do neoliberalismo
econômico, da globalização
e da exploração criminosa e
sem limites, que leva à fome
bilhões de habitantes do
mundo, Bush também nega-
se a assinar o Protocolo de
Kyoto, um tratado internaci-
onal para a redução da

emissão dos gases que pro-
vocam o efeito estufa e mas-
sacram o meio ambiente
provocando o aquecimento
global, tsunamis, furacões e
outros sinistros responsá-
veis pela morte de milhares
de pessoas.

Os Estados Unidos tam-
bém são responsáveis por
diversos golpes militares em
todo o mundo, inclusive a
implantação de muitas dita-
duras torturadoras e assas-
sinas na América do Sul e
no Brasil durante as déca-
das de 60 e 70. Além do cri-
minoso embargo econômi-
co contra Cuba, que já dura
quase 50 anos. Atualmente,
Bush promove guerras no
Afeganistão e Iraque.

Não se enganem, Bush
veio ao Brasil para agilizar
e fiscalizar as reformas pro-

postas pelos donos do ca-
pital e o governo contra os
anseios dos trabalhadores e
do povo, necessárias para
aumentar a lucratividade dos
banqueiros, industriais e ou-
tros patrões, entre elas estão:
previdência social (prejudica
aposentadoria e benefícios),
sindical e trabalhista (extingue
direitos da CLT), universitária
(reduz vagas públicas e o en-
sino de qualidade e desvia di-
nheiro dos cofres públicos aos
donos de faculdades priva-
das) e a diminuição de gas-
tos sociais necessários à po-
pulação como saúde, educa-
ção e habitação, para acabar
com a fome e a miséria.

Polícia truculenta: des-
preparada, truculenta e inca-

paz de conviver com mani-
festações democráticas da
sociedade, particularmente
com as promovidas pela
classe trabalhadora e pelos
movimentos sociais e popu-
lares, a Polícia Militar de José
Serra bateu, atirou com ba-

las de borracha e jogou bom-
bas de gás lacrimogêneo e
de pimenta contra os mani-
festantes ferindo diversas
pessoas. Chega de interfe-
rência na soberania dos po-
vos: Fora Bush da América
Latina e Lula do Haiti!!!Polícia truculenta inicia repressão contra manifestantes

Cerca de 20 mil pessoas gritam Fora Bush, no Dia das Mulheres

Dirigentes sindicais contra a guerra do Iraque e o imperialismo dos EUA

Fotos: Fabiano Couto


