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BRADESCO PRESSIONA PARA REDUZIR
FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS

VAMOS RESISTIR CONTRA A
PRIVATIZAÇÃO DA NOSSA CAIXA
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Você que é associado poderá indicar seus parentes e pessoas conhecidas para aderirem ao Plano de Saúde
Santa Casa com preços acessíveis. A Santa Casa tem uma parceria com o Sindicato há mais de 10 anos, além
de ter por traz todo o aparato da Santa Casa de Santos e de outros municípios, com grande rede de clínicas e
médicos conveniados. Entretanto, para obter os preços promocionais é preciso se inscrever no grupo até dia
18 de março, na Secretaria do Sindicato ou pelo fone 3223.9040 com Álvaro, Viviane ou Fernanda.

SINDICATO ABRE INSCRIÇÕES PARA PLANO DE SAÚDE COM
PREÇOS ESPECIAIS PARA ASSOCIADOS E FAMILIARESATEN

ÇAO~
NÃO PERCA ESTA OPORTUNIDADE!!!!!
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Apesar dos elogios da di-
retoria enviados pelo correio
interno das agências, pelo
melhor resultado recorde
obtido pelo trabalho de seus
funcionários, desde que es-
tão no Brasil, o HSBC pa-
gou um adicional mínimo
juntamente com a PLR.

No aditivo da Convenção
Coletiva assinado por ban-
queiros e bancários, no final
de 2007, após o término da
Campanha Salarial, tem
expresso que todo o
banco que tiver lucro
líquido aci-
ma de
15% de-
verá pa-
gar um
adicional
de no míni-
mo R$ 1.200,00 po-
dendo chegar a R$
1.800,00.

Pois é, o banco mostra
que seu lucro líquido em

BANQUEIROS INGLESES
ELOGIAM RESULTADOS,

PORÉM PAGAM ADICIONAL
MÍNIMO DA PLR

2007 foi de R$ 1,24 bilhão,
31% maior que em 2006.
Seus ativos totais passaram
de R$ 58 bilhões para R$ 70
bilhões.

Então de que vale estes
demonstrativos e elogios se
na hora de remunerar quem
os produziu pagam o míni-
mo. Que incentivo é este, só
pode ser para inglês ver!!!

Por isso não se enganem
os banqueiros só entendem

e irão ter
r e s p e i t o
com a ca-

tegoria de-
pois de

muita
l u t a
p o r
nosso

direitos.
Eles não

pagam nada a mais e se pu-
derem retiram o que foi con-
quistado durante anos de
mobilizações e greves!

HSBC

Para denunciar ou sugerir basta escrever para Av. Washington Luiz, 140
Encruzilhada - Santos - SP - CEP 11.050-200 ou enviar pelo e-mail: santosbancarios@uol.com.br

PALAVRA DO BANCÁRIO (A)

Apesar de angariar lu-
cros recordes estupen-
dos em comparação a
outros bancos do mundo,
por meio do trabalho sa-
crificado de seus funcio-
nários, assediados diari-
amente para cumprirem
metas arrazadoras para
qualquer ser humano, a
diretoria do Bradesco, o
maior banco da América
do Sul, vem fazendo
ameaças veladas aos
bancários (as) para que
solicitem apenas 20 dias
de férias. Isto fere as leis
trabalhistas e é mais um
fator para o desequilíbrio
emocional e físico de
seus trabalhadores.

Férias: Bradesco pressiona
funcionários

A ganância, o despreparo humano e a selvageria capitalista  fazem da diretoria do
Bradesco uma das piores no ramo da escravização e do lema tudo por nada!

Essas denúncias foram
checadas pela diretoria do
Sindicato e verificou-se
que são realmente imple-
mentadas nas agências do
Bradesco.

O Bradesco, assim
como outros bancos, se
tornaram verdadeiras má-
quinas de moer trabalha-
dores levando alguns à
morte.

O Sindicato, que não
tolera nenhum t ipo de
pressão sobre a catego-
ria, irá tomar as providên-
cias cabíveis jurídicas e
políticas caso a pressão
continue!!

Para isso, é muito impor-
tante a participação dos

bancários (as) na luta jun-
to com o Sindicato para
enfrentar a tentativa de in-
timidação dos patrões!

COINCIDÊNCIA!!!
1. Um bancário de 44

anos, dia 26 de feverei-
ro de 2008, morador de
Mogi Mirim se suicidou
dentro da agência do
BB, em Estiva Gerbi, no
banheiro com um tiro na
cabeça.

2. Outro bancário do
Bradesco entrou pela
contramão da rodovia
Dutra e chocou-se de
frente com um caminhão
morrendo na hora, tam-
bém em fevereiro.

INSPETOR É COLOCADO DE ESCANTEIO
Sua palavra vale mui-

to para o Sindicato.
Como no caso do inspe-
tor Luiz Eduardo da Sil-
va que vinha perseguin-
do funcionários das uni-

dades do Bradesco na
Baixada Santista.

Depois da atuação da
diretoria do Sindicato o
carrasco de trabalhadores
foi remanejado para outra

região. Não deixe de
denunciar os excessos
cometidos pelos superi-
ores que se acham
mais real istas que a
justiça!

Elogios são bem-vindos, mas bancários não
vivem de brisa o que realmente querem é
participar deste imenso bolo de lucros que

produzem com sua força de trabalho



NOSSA CAIXA SOFRE REAL AMEAÇA
DE PRIVATIZAÇÃO

Lucros estratosféricos com
exploração e menores salários

Cobrança de tarifas e
despesas menores com
a folha de pagamento é
a mina de ouro dos lucros
estratosféricos dos ban-
queiros de mais de R$ 45
bilhões e, 2007. Este va-
lor é 36%  maior do que
o apurado em 2006. Os
números constam nos
balanços que 101 institui-
ções entregaram ao BC.

Depois que o Citibank
(banco norte americano)
ganhou do governo Ser-
ra a licitação para avaliar
as empresas estatais do
Estado de São Paulo e o
governador exige e irá re-
ceber o pagamento de R$
2,084 bilhões para deixar
a Nossa Caixa administrar
as contas dos servidores
públicos estaduais, além
de outras sangr ias na
empresa, o banco corre
sério risco de privatiza-
ção total. Este valor equi-
vale a 80% do patrimônio
líquido da instituição (R$
2,598 bi).

A mando de Serra, o
Citibank iniciou o cálculo,
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As tarifas faturaram R$
55, 975 bilhões aos bancos
contra R$ 43,742 bilhões
das folhas de pagamentos,
ou seja, somente com a co-
brança de tarifas os ban-
queiros já teriam lucros.
Sem contar os rendimentos
obtidos com a carteira de
crédito, os juros cobrados
dos títulos públicos.

Isto demonstra que os

bancos estão levando cada
vez mais para seus cofres
quase todo o bolo produzi-
do pelos bancários (as),
que sofrem assédio para
cumprir metas absurdas to-
dos os dias, alguns inclusi-
ve nos finais de semana em
sua hora de lazer com a
família. O que têm gerado
inúmeras doenças ocupaci-
onais físicas e psicológicas

comprometendo a saúde
com risco de morte e até al-
guns casos de suicídios.
Outros são demitidos sem
justa causa por terem con-
traído doenças.

Para a diretoria do Sin-
dicato a única saída é lu-
tarmos por nosso direitos
participando das mobiliza-
ções por melhores condi-
ções de trabalho e vida,
salários e PLRs condizen-
tes com os enormes lucros
frutos do nosso árduo tra-
balho dentro e fora das
agências. Não podemos

ficar parados olhando os
patrões castigarem nossa
força de trabalho, sem le-
var em conta nossa saú-
de, dignidade e até nos-
sa vida como se não fos-
semos humanos, mas sim
uma  máquina que quan-
do pára de produzir é des-
cartada no lixo.

Eles lucram unica-
mente por causa do tra-
balho da categoria e a
valorização dos bancári-
os e dos trabalhadores
passa pela luta por seus
direitos e respeito!

ano passado, de patrimô-
nios públicos como o Me-
trô, a Nossa Caixa, a Sa-
besp e a Cesp, entre ou-
tras estatais de menor
valor monetário, porém
de valor social inestimá-
vel. A primeira da mira
dos vendi lhões será a
Cesp, com leilão marca-
do para este mês.

É bom lembrar que "a
grita por privatizar bancos
estatais" também encon-
tra eco no governo Lula.
O ministro do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comér-
cio Exterior, Miguel Jorge,
também ex-diretor do
Santander, defende a ven-
da da Caixa Econômica,

Banco do Brasil e outras
estatais.

É preciso deixar
claro para os entre-
guistas do
pa t r imôn io
do povo bra-
sileiro que
estas insti-

tuições têm linhas de cré-
ditos especialmente volta-

das às micros, pequenas e
médias empresas, além de

financiar a agricultura.
Para o financiamento da

casa própria aos
trabalhadores
de baixa renda,
para o fomento
do estudo e tec-

nologia, que

geram riquezas à nação.
Salientar ainda que este

tipo de crédito não interes-
sa aos bancos privados
sedentos por lucros inces-
santes e, portanto, de cur-
to prazo.

Chegou a hora dos ban-
cários arregaçarem as
mangas e mobilizarem-se
por seus direitos partici-
pando das lutas contra as
ameaças de demissão,

retirada de direi-
tos e arrocho
salárial impos-
tas pelos pa-
trões e os go-
vernos neoli-
berais de Ser-
ra e Lula. Va-

mos resistir contra a priva-
tização da Nossa Caixa!



O Sindicato partici-
pou da passeata, dia 08/
03, pelo Dia Internacio-
nal de Luta e reivindica-
ções das Mulheres, em
São Paulo, pelas ruas
do centro até a Praça
Ramos de Azevedo, na
frente do Teatro Munici-
pal. Também foram or-
ganizadas atividades
culturais com a apresen-
tação do Coral Vozes do
Sindicato e entrega de
flores às mulheres na
barraca de praia, no Em-
baré, dia 07.

O Dia Internacional
da Mulher , 8 de março,
é um dia de luta por ban-
deiras reivindicadas his-
toricamente pelo movi-
mento feminista como a
legalização do aborto e
a defesa de um Estado
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É DIA DE LUTA E ATIVIDADES CULTURAIS
Dia Internacional da Mulher

laico, democrático e de jus-
tiça social, que garanta
atendimento digno à saúde
integral das mulheres, hoje
ameaçado pela privatiza-
ção do SUS.

As mulheres também vão
às ruas todos os anos pelo
seu direito de viver sem vio-
lência doméstica e sexual.
Elas pedem políticas públi-
cas de prevenção à violên-
cia, o cumprimento da Lei
Maria Penha, assim como
equipamentos públicos
como centros de referência
à mulher, delegacias e ca-
sas-abrigo. Este ano, os
movimentos fizeram, em
passeata em São Paulo,
com a participação da dire-
toria do Sindicato, que com-
põe a Intersindical, uma crí-
tica ao governador de São
Paulo, José Serra, que vem

se negando a assinar o
Pacto Nacional pelo En-
frentamento à Violência
Contra as Mulheres.

O Dia Internacional da
Mulher é fruto da mobiliza-
ção de operárias no início

do século passado. Sua
celebração foi proposta
por Clara Zetkin, na II Con-
ferência Internacional das
Mulheres Socialistas em
1910, e a partir de então
foi comemorado em dife-

rentes datas. Em 1922,
passou a ser celebrado
no dia 8 de março, data
em que as operárias
russas deram início às
mobilizações da Revo-
lução de 1917.

Coral faz apresentação na barraca do Sindicato Diretoria entregou flores às mulheres... ...que prestigiaram o evento

Mulheres saem em passeata pelas ruas de São Paulo


