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Depois de um ano de muita luta por melhores salários e condições
de trabalho a diretoria do Sindicato inicia 2008 convidando todos os
bancários(as) para curtir o BAR CULTURAL EDIÇÃO VERÃO PRAIA,
que será realizado dia 25/01 (véspera do aniversário de Santos), a
partir das 20h, na barraca de praia do Sindicato, em frente à igreja do
Embaré, em Santos.

A Banda Corleone´s, integrada por bancários do Bradesco, será a
responsável por muito reggae e pop rock. Será o primeiro Bar Cultural
dos bancários(as) organizado em plena praia de frente para o mar, ao
melhor estilo de um “LUAU HAVAIANO”. Muita descontração com
música, bebidas e petiscos.

Este evento visa integrar, divertir e “recarregar as baterias” da
categoria para que siga em frente buscando sempre a melhoria da
qualidade de vida dos trabalhadores.
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CAMPANHA PELO AUMENTO
E ANTECIPAÇÃO DA PLR

PLR JÁ

Para amenizar a montanha de im-
postos e contas de início de ano que
o bancário(a) é obrigado a enfren-
tar, a diretoria do Sindicato mais uma
vez cobra dos bancos antecipação
das PLRs devidas, pois os
banqueiros além de serem
donos das instituições que
tiveram os maiores lucros
do sistema econômico am-
pliaram seus patrimônios
extraordinariamente com-
prando outros bancos, a
custa do suor, esforço e o trabalho
do bancário (a).

Por exemplo, o Itaú, o Bradesco
e o Santander juntos lucraram, nos

primeiros nove meses de 2007, mais
de 13 bilhões de reais.

O recorde de maior lucro do se-
tor financeiro dos últimos 20 anos
já estava sendo batido em setem-

bro de 2007, ou seja, an-
tes do final do ano pas-
sado.

Estes lucros demons-
tram que os bancários de-
vem ser valorizados com
maiores PLRs e salários,

pois são eles que tornam os banquei-
ros bilionários. Portanto vamos co-
brar uma PLR digna e antecipada,
pois dinheiro nunca foi problema
para os banqueiros!

UNIBANCO, SANTANDER E
CAIXA ABREM INSCRIÇÕES
PARA AUXÍLIO-EDUCAÇÃO

As inscrições para o auxílio-educação, uma conquista da categoria,
já estão abertas para os funcionários do Unibanco, Santander e

Caixa e encerram dia 24/01 no Unibanco, dia 25/01 no Santander
e 08/02 na Caixa Econômica Federal.

Unibanco

No Unibanco o reembolso será de
70% do valor da mensalidade, com
teto de R$ 320 e inclui a matrícula. Os
interessados em concorrer à bolsa
devem enviar a ficha de inscrição para
a chave de e-mail RH - auxílio educa-
ção no portal corporativo da empresa.

O auxílio-educação do Unibanco
é válido para a primeira graduação
e o bancário precisa ter ao menos
seis meses de empresa. Em caso de
desempate terão preferência candi-

datos já matriculados na faculdade,
trabalhadores com menor renda,
maior número de dependentes e
maior tempo de empresa.

Os cursos deverão ter relação
com as atividades do banco e ter
obtido no mínimo conceito 3 no Ena-
de (Exame Nacional de Desempe-
nho dos Estudantes). Em caso de
repetência em alguma disciplina do
curso, o valor referente à matéria não
será coberto pela bolsa.

Santander

Os bancários do Santander in-
teressados as mil bolsas deverão
ter no mínimo um ano de empre-
sa. É necessário que o bancário
ainda não tenha graduação e o
auxílio é válido nas áreas de Eco-
nomia, Administração, Ciências
Contábeis, Comércio Exterior,
Marketing, Direito e Matemática,

além de cursos na área de Tecno-
logia da Informação (desde que
sejam reconhecidos pelo Ministé-
rio da Educação e Cultura).

A bolsa corresponderá a 50% do
valor da mensalidade com teto de R$
300. Para fazer a inscrição o bancá-
rio deve acessar a intranet do banco
para preencher a ficha.

Caixa Federal

Os empregados interessados de-
vem ficar atentos ao prazo de encerra-
mento 08/02, além de ter no mínimo
um ano de banco para ter o direito.

O valor da bolsa para graduação,

pós-graduação e cursos de idiomas
é de até R$ 350. Para saber quais
os documentos serão necessários
basta acessar a intranet e clicar no
link Universidade Caixa.

RECEITAS
RENDA TRIBUTARIA 1.830,16
RENDA SOCIAL 207.436,59
RENDA PATRIMONIAL   17.206,14
RENDA EXTRAORDINARIA   27.905,00

TOTAL GERAL 254.377,89

DESPESAS
DESPESAS COM PESSOAL 57.256,91
ENCARGOS DIVERSOS    43.197,81
DESPESAS JURÍDICAS/MÉDICAS/DENTÁRIAS    53.687,07
FEDERAÇÃO/CUT      2.593,92
EVENTOS ESPORTIVOS/CULTURAIS/FORMAÇÃO      658,36
DESPESAS COM INFORMATIVO/EDITAIS      8.801,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS   87.184,32

TOTAL DO CUSTEIO 253.379,39

PATRIMONIO SOCIAL
Resultado do trimestre-Superavit      998,50
TOTAL GERAL   254.377,89

Santos, 30 de setembro de 2007

BALANÇO ECONÔMICO E FINANCEIRO
EM 30/09/2007 (trimestre de julho a setembro)

RECEITAS E DESPESAS
EM PROL DA CATEGORIA

Para conferência de todos os
associados e mantendo a transpa-
rência, marca registrada das nos-
sas gestões, a diretoria do Sindi-
cato publica o Balanço Econômico
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EXPEDIENTE

e Financeiro correspondente ao tri-
mestre de julho a setembro de
2007. A peça financeira esclarece
as receitas e despesas destinadas
às lutas da categoria.


