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RECEITAS

 RENDA TRIBUTARIA 189.681,10
 RENDA SOCIAL 207.451,99
RENDA PATRIMONIAL 30.187,71
RENDA EXTRAORDINARIA  31.774,05

TOTAL GERAL 459.094,85

 DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL 58.856,01
ENCARGOS DIVERSOS 40.332,80
DESPESAS JURÍDICAS/MÉDICAS/DENTÁRIAS 56.294,96

BALANÇO ECONÔMICO E FINANCEIRO
EM 30/06/2007 (TRIM. ABRIL A JUNHO)

CONTINUAMOS COM A POLÍTICA DE UMA ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE E PARA ISSO
PUBLICAREMOS O BALANÇO TRIMESTRALMENTE PARA A CONFERÊNCIA DOS ASSOCIADOS.

FEDERAÇÃO/CUT 2.593,92
EVENTOS ESPORTIVOS/CULTURAIS/FORMAÇÃO 2.811,22
DESPESAS COM INFORMATIVO/EDITAIS 8.209,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 211.806,87

TOTAL DO CUSTEIO 380.904,78

PATRIMONIO SOCIAL

Resultado do trimestre-Superavit 78.190,07

 TOTAL GERAL 459.094,85

                                                Santos, 30 de junho de 2007

PLEBISCITO DA VALE SUSCITA
DEBATE ENTRE POPULAÇÃO

Entre os dias 1º e 9 de setem-
bro, em todo o país, sindicatos, igre-
jas, escolas, universidades e alguns
partidos políticos organizaram o Ple-
biscito sobre a Cia. Vale do Rio
Doce, a maior mineradora do mun-
do que no governo FHC foi privati-
zada bem abaixo do valor.  A coleta
de votos suscitou o debate entre a
população, os trabalhadores e es-
tudantes sobre os temas envolvidos
como a privatização de uma empre-
sa nacional rica em minérios e dona
de um patrimônio de R$ 93 bilhões
vendida por apenas R$ 3,3 bilhões, que ain-
da foi financiado pelo BNDES; pagamento
dos juros da dívida; privatização da energia
e a famigerada reforma da previdência que
pode acabar com a aposentadoria.

O plebiscito é um ato para o exercício
da cidadania, que além de educar promo-
ve a participação direta da população nas
resoluções políticas sócio-econômicas do
país. Participe sempre!!!

Itaú
Auxílio-Educação
Movimento sindical e COE Itaú conquistam

auxílio-educação. Serão concedidas 1.400 bol-
sas de estudo para os bancários do Itaú com
jornada de 6 horas. O pagamento do benefício
será retroativo a agosto de 2007 e será de 50%
da mensalidade, com teto de R$ 320, totalizan-
do 11 parcelas ao ano. Por exemplo: para men-
salidade de R$ 400, a bolsa será de R$ 200;
para mensalidade de R$ 500, a bolsa será de
R$ 250. Para mensalidade de R$ 1.000, a bol-
sa será de R$ 320.

As bolsas serão distribuídas proporcional-
mente pelas regiões do país para bancários não-
comissionados. Também são pré-requisitos:
tempo mínimo de 12 meses de banco, já estar
matriculado e cursando a primeira graduação.

Para receber inscrições, o Itaú disponibiliza-
rá o programa na rede interna do banco. Será
criado um comitê de acompanhamento de con-
cessão de bolsas.

Diretoria coletou votos nas agências e praças



Manifestação para
pressionar banqueiros
A diretoria do Sindicato dos

Bancários de Santos realizou ato
para pressionar os banqueiros na
Campanha Salarial 2007, na pça.
Mauá, em Santos, dia 30 de
agosto, juntamente com os pe-
troleiros, metalúrgicos e servido-
res públicos municipais, que tam-
bém estão em luta. A manifesta-
ção, apesar da chuva, reuniu
cerca de 150 pessoas.

"Nós bancários construimos
os lucros fabulosos dos banquei-
ros e exigimos a nossa parte. O
Acordo Coletivo da categoria ex-
pirou dia 31/08 e a Fenaban pro-
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BANQUEIROS ENROLAM NA
MESA DE NEGOCIAÇÃO

Os bancários e a Fenaban reu-
niram-se pela terceira vez, dia 5,
para negociar o índice de reajus-
te salarial, 14º salário, pisos,  PLR,
auxílio-refeição, cesta-alimenta-
ção, auxílio-creche, gratificação
de caixa, entre outras.

A categoria também exigi uma
PLR de dois salários, mais uma
parcela fixa de R$ 3.500, distribuí-
da de forma linear para todos. O
piso salarial reivindicado para a ca-

tegoria é de R$ 1.628,24 (salário
mínimo do Dieese).

Os banqueiros enrolaram e adi-
aram a resposta para o dia 13 (nes-
ta quinta).

No primeiro bloco de negocia-
ções, que girou em torno das cláu-
sulas de Saúde e Condições de
Trabalho, Igualdade de Oportuni-
dades, Segurança Bancária e
Combate ao Assédio Moral tam-
bém não houve avanço.

pôs um calendário que não mos-
tra disposição de negociação a
curto prazo", afirma Ricardo Sa-
raiva Big, presidente do Sindica-
to dos Bancários.

"Cabe a categoria, juntamen-
te com o Sindicato, organizar a
mobilização para que de fato te-
nhamos ganhos nesta Campanha
Salarial", ressalta Pedro de Cas-
tro Junior, Secretário Geral do
Sindicato.

Um grupo de teatro encenou
uma dramatização que abordou
a questão da criminalização na
luta dos trabalhadores.

CALENDÁRIO DE MOBILIZAÇÃO

Além das reuniões com a Fenaban, o Comando Nacional dos Bancári-
os também procurou as direções dos bancos públicos para agendar ne-
gociações para os próximos dias, cujas datas estão propostas no calen-
dário de mobilização aprovado pelo Comando Nacional. A Caixa confir-
mou a primeira reunião para o dia 10, mas o BB enrola para negociar.
Confira abaixo as datas e as atividades do calendário de mobilização:

Dia 10/9

Negociação Caixa Federal
(confirmada)
Dia 13/9

Dia Nacional de Luta e Mobilização
Dia 13/9

Negociação com a Fenaban
(confirmada)
Dia 18/9

Negociação Caixa Federal
(data indicativa)
Dia 18/9

Negociação BB (data indicativa)

Dia 18/9

Assembléia geral
Dia 18/9

Assembléia BB
Dia 18/9

Assembléia Caixa Federal
Dia 20/9

Dia Nacional de Luta e Mobilização
Dia 20/9

Negociação Fenaban
(confirmada)
Dia 25/9

Plenária Nacional
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EXPEDIENTE

Foram cinco manifestações da INTERSINDICAL, com a
participação efetiva dos bancários, entre greve e atos: em defesa
de segurança e melhores condições de trabalho na Cosipa, dias 03
e 20/08; Contra a Criminalização dos Movimentos e pelo Direito de
Greve, dia 17/08, em São Paulo e em Santos, dia 30/08; Ato para
pressionar os banqueiros na Campanha Salarial dos bancários, na
Pça. Mauá, dia 30/08 e no Plebiscito da Vale do Rio Doce de
01 a 9 de setembro. Vejam a galeria de fotos:

MANIFESTAÇÕES DURANTE O MÊS REFLETEM
A INCESSANTE LUTA DOS TRABALHADORES

Manifestação da Campanha
Salarial dos bancários na Praça
Mauá dia 30/08

Grupo teatral encena a repressão
contra os trabalhadores, na pça. Mauá

Faixas e baners alusivos à Campanha e
contra a criminalização do movimentos

A
manifestação
reuniu cerca
de 150
pessoas
apesar da
chuva

Greve na Cosipa dia 3/08

Polícia reprime...                                       ... grevistas na Cosipa

Ato contra a criminalização
dos movimentos em  São Paulo

Bancários
participam do

Plebisicito
da Vale

Trabalhadores
saem feridos
da greve

Ato de
desagravo
contra a
repressão
na
Cosipa

Seguranças da Cosipa agridem
trabalhadores, dia 20/08

Cosipa coloca centenas de
seguranças para reprimir
trabalhadores


