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 1º DE MAIO DE LUTA NA SÉ
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A MANIFESTAÇÃO NA PÇA. DA SÉ, EM
SÃO PAULO, DEMONSTROU QUE 1º DE
MAIO NÃO É DIA DE FESTAS OU SORTEIOS
FINANCIADOS POR GRANDES BANCOS,
EMPRESAS E ESTATAIS.

1º DE MAIO É DIA DE REIVINDICAR E
LUTAR POR MELHORES CONDIÇÕES DE
VIDA,  TRABALHO E SALÁRIOS!

 1º DE MAIO DE LUTA NA SÉ



No 1º de Maio pelo Emprego, Moradia, Terra e Direitos Soci-
ais, os bancários de Santos e região, juntamente com trabalha-
dores de outras localidades do Estado de São Paulo, participa-
ram das atividades em defesa de melhores condições de traba-
lho, por melhores salários, contra a exploração, o assédio, a cri-
minalização dos movimentos sociais e sindicais, enfim, por me-
lhores condições de vida para os trabalhadores.

O Ato teve início na Pça. da Sé, em São Paulo, onde houve
concentração de várias categorias de trabalhadores, militantes
de movimentos sociais e dirigentes sindicais das forças que re-
sistem contra a retirada de direitos dos trabalhadores por gover-
nantes das três esferas políticas, em conjunto com patrões e sin-
dicalistas pelegos. As manifestações tiveram encerramento com
uma passeata pelas ruas centrais de São Paulo.
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EXPEDIENTE

Você que é associado do Sindicato
poderá indicar seus parentes e pesso-
as conhecidas para aderirem ao
Plano de Saúde Santa Casa,
que está com preços pro-
mocionais. A Santa
Casa mantêm parceria
com o Sindicato há
mais de 10 anos. Con-
ta com todo o aparato

PLANO DE SAÚDE COM PREÇOS
ACESSÍVEIS

Bradesco lucra R$ 2,1 bi, mas não
oferece nem uma bolsa educação
O Bradesco registrou lucro líquido

de R$ 2,102 bilhões no primeiro se-
mestre deste ano. Isto significa um
crescimento de 23,3% sobre o mesmo
período de 2007 e o maior lucro obtido
em um primeiro trimestre, nos últimos
20 anos, entre os bancos não-estatais
de capital aberto brasileiros.

Contudo e apesar do trabalho árduo
de seus funcionários, que se desdo-
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bram para cumprir metas impossíveis,
o banco não oferece nem uma bolsa
auxílio-educação, porém exigi 3º grau
dos bancários (as).

Nesta Campanha Salarial vamos lu-
tar juntos com o Sindicato para reivin-
dicar e conquistar mais benefícios, por-
que o lucro que os funcionários estão
proporcionando ao poderoso chefão
Márcio Cypriano é estratosférico!

ITAÚ LUCRA R$ 2 BI O Itaú teve lucro líquido de R$ 2,043 bilhões no
primeiro trimestre de 2008, quantia 7,4% maior que no mesmo período do ano passa-
do. Como podemos ver a alimentação aumentou e o combustível também, mas so-
mente afeta o trabalhador. Os banqueiros continuam tendo lucros recordes nos últi-
mos governos. Vamos lutar por nossos direitos e parte dos lucros que geramos!

Autonomia, transparência, com-
batividade e ética são os compromis-
sos da Chapa 1, na defesa dos As-
sociados. As eleições vão de 16 a
28 de maio, os funcionários da ativa
votam pelo SisBB e os aposentados
votam pelo 0800 - 729 - 0808.

Em 2006, o fracionamento das
oposições deu a vitória à chapa da
situação. Neste ano a história será
diferente. A Chapa 1 é resultado da
união de entidades de aposentados,
sindicatos e lideranças expressivas
com reconhecido histórico de lutas.
Isso, somado à qualidade dos can-
didatos e a um programa consisten-

te, credencia a Chapa 1 a ser a úni-
ca opção de voto viável para defen-
der a PREVI dos ataques contra o
seu patrimônio pelo Banco, com o
apoio dos grupos que formam a cha-
pa da situação.

A Chapa 1 é apoiada pelo Sindica-
to dos Bancários de Santos, AAFBB,
UNAMIBB, FAABB, vários outros Sin-
dicatos e lideranças, entre outros.

Desta forma, oferecemos o co-
nhecimento, a experiência e a dis-
posição para administrar a nossa
PREVI, a sua PREVI, de forma a que
cumpra perfeitamente o seu papel de
Fundo de Pensão.

Bacários realizam ato e passeata no centro de São Paulo

A lei garante: Bancário não trabalha
sábado, domingo e feriado

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)

Alguns bancos estão convocando irregularmente seus funcionários para tra-
balharem sábados, domingos e feriados. Vamos relembrar que no artigo 224 da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) está explícito que a categoria bancá-
ria não trabalha sábado, domingo ou no feriado.

Em casos excepcionais de necessidade imperiosa, para a conclusão de ser-
viços inadiáveis, os gestores têm a obrigação de avisar antecipadamente o motivo
ao Sindicato e à fiscalização da subdelegacia do Ministério do Trabalho. Além
disso, os bancários (as) somente poderão trabalhar se estiverem em plena con-
cordância com a solicitação do banco.

O banco é obrigado também a pagar as horas extras determinadas pela CLT
e na proporção exigida pelas leis trabalhistas. Por exemplo, domingo e feriado é
de 100% sobre o valor do dia. O Sindicato fará fiscalização e manifestações
para garantir os direitos da categoria e alertar a população sobre a exploração.
Os bancos terão que arcar com as multas e com ações na justiça do trabalho.

SINDICATO APÓIA:

CHAPA 1 - A PREVI É SUA
Autonomia e compromisso com o associado

da Santa Casa de Misericórdia de San-
tos e de outros municípios, com gran-

de rede de clínicas e
médicos convenia-
dos. Para obter os

preços promocionais é
preciso se inscrever na

Secretaria do Sindicato
ou pelo fone 3223.9040 com

Viviane ou Fernanda.
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ELEIÇÃO DE DELEGADOS SINDICAIS
DO BANCO DO BRASIL

A diretoria do Sindicato comunica a todos os funcionários do Banco do Brasil, dos municí-
pios de sua base territorial, a abertura do processo eleitoral para delegado sindical do Banco
do Brasil. A eleição visa organizar os funcionários por local de trabalho, para que suas reivin-
dicações sejam respeitadas. Será observado o seguinte cronograma:

Inscrições: de 13 até 30 de maio de 2008
Eleições: 3 e 4 de junho de 2008
Mandatos: de 09/06/2008 até 08/06/2009

Santos, 13 de Maio de 2008.

RICARDO L. L. SARAIVA
Presidente
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ELEIÇÃO DE DELEGADOS SINDICAIS
DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

A diretoria do Sindicato comunica a todos os empregados da Caixa Econômica Federal,
dos municípios de sua base territorial, a abertura do processo eleitoral para delegado sindical
da Caixa. A eleição visa organizar os empregados por local de trabalho, para que suas reivin-
dicações sejam respeitadas. Será observado o seguinte cronograma:

Inscrições: de 13 até 30 de maio de 2008
Eleições: 5 e 6 de junho de 2008
Mandatos: de 09/06/2008 até 08/06/2009

Santos, 13 de Maio de 2008.

RICARDO L. L. SARAIVA
Presidente

1º DE MAIO DE LUTA
BANCÁRIOS (AS) PARTICIPAM DO


