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ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A diretoria do Sindicato dos Bancários de Santos e Região convo-
ca todos os associados quites em pleno gozo de seus direitos soci-
ais a comparecer na Assembléia acima.

Pauta: aprovação ou não do balanço referente a 2007 e referendo à
admissão de funcionários em 2007.

DIA: 26 DE JUNHO DE 2008
LOCAL: AV. WASHINGTON LUIZ, 140
HORÁRIO: 19H

SINDICATO APÓIA GREVE
DOS PROFESSORES

O Sindicato dos Bancários de
Santos e Região apóia a greve dos
professores da rede estadual de en-
sino do Estado de São Paulo. A mo-
bilização e a unidade da categoria é
contra o decreto 53037/08 do gover-
nador José Serra, que ataca direitos
históricos dos professores e precari-
za ainda mais as condições de tra-
balho e a educação da população.

Cerca de 30 mil presentes na
assembléia, dia 13/06, decidi-
ram, por unani-
midade, de-
cretar greve,
exigindo a re-
vogação ime-
diata do decre-
to de Serra. A
greve teve início
dia 16/06.

Para dar continuidade à mobili-
zação, os professores deliberaram
por realizar reuniões com os pais e
alunos nas escolas, explicando os
motivos do movimento e a realiza-
ção de uma assembléia, realizada
dia 20, no vão Masp na Avenida
Paulista. Após a Assembléia, os pro-
fessores saíram em passeata até a
Avenida Paulista. Serra quer destruir

o Estado de São Paulo!

CAIXA APOSTA NA DIVISÃO
PARA IMPLANTAR NOVO PCS

Em reunião realizada dia 18/06 a CAI-
XA  apresentou sua nova “proposta defi-
nitiva” para a implementação do  Plano
de Cargos e Salários . As diversas ativi-
dades e mobilizações realizadas pelo país
apresentaram um primeiro resultado e a
direção da CAIXA modificou dois pontos
importantes na sua proposta anterior:

- Reduz o número de níveis de 72
para 48, número próximo ao discutido
nas assembléias ( 36);

- Reconhece a perda com a ausência
de promoção por merecimento desde 1992.
Propondo pagar sobre forma de abono úni-
co quantias que vão de R$ 300,00 a R$
8.000,00 (proporcional ao tempo de empre-
sa e o salário de cada funcionário). Entre-
tanto a proposta continua muito longe da
aprovada na reunião de Santos e de outras

ASSEMBLÉIA DOS EMPREGADOS DA CEF

bases sindicais (RS, ES,MA,RN,Bauru,etc.);
- Não avança na isonomia para TB’s

(Anuênio e Lic. Prêmio);
- Continua discriminando quem não

aderiu ao Novo Plano da Funcef;
- Exige a desistência de ações con-

tra a CAIXA para o trabalhador migrar
para o novo PCS;

- Mantêm os valores defasados para
piso e teto da tabela (R$ 1.244 e R$ 3.700);

- Apesar do reconhecimento das
perdas não corrige os salários antes
da migração;

- Continua defendendo o limite de 1%
da folha para as promoções .

Venha discutir estes e outros pontos
na reunião que irá indicar os representan-
tes de Santos e Região na Plenária Naci-
onal/PCS

PARA O PCS MELHORAR VAMOS TER QUE LUTAR

BALANÇO/2007

QUINTA, 26 DE JUNHO, ÀS 20 h • Sindicato dos Bancários

ENCONTRO REGIONAL DOS

FUNCIONÁRIOS DA NOSSA CAIXA
DIA: 05/07/2008 •  SÁBADO

LOCAL: AV. WASHINGTON LUIZ, 140 • HORÁRIO: 9H30
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Gerente do Banif promete
vantagens e depois demite

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)

Segundo fatos e denúncias, o
gerente Hudson do banco Banif, da
única agência localizada em San-
tos, promete vantagens para admi-
tir bancários (s) de outros bancos.
Contudo, quando estes deixam
seus empregos de anos e trazem
seus clientes para o Banif, iludidos
com salários e benefícios acima da
média prometidos por Hudson, não
conseguem ficar no Banif nem por
um ano. Pois o gerente os descar-

ta sem ao menos dar-lhes uma
chance de mostrarem sua compe-
tência.

É bom esclarecer que no caso
em que o bancário (a) tem menos
de um ano de empresa a legislação
diz que a homologação pode ser
feita pelo próprio banco, o que veta
a fiscalização do Sindicato sobre o
pagamento da rescisão.

Estamos de olho e iremos tomar
as devidas medidas políticas!

URGENTE

Os associados do Sindicato que são beneficiados com descontos
nos cursos de graduação e pós-graduação, através do convênio entre
o Sindicato e a Unimonte, têm até o dia 27 de junho de 2008 (sexta-
feira) para solicitar seu desconto, para o 2º semestre de 2008. Para
requerer todos devem ligar para a secretaria do Sindicato 3223.9040 e
informar o nome completo, curso, matrícula da faculdade e banco em
que trabalha. Maiores informações na secretaria do Sindicato Av. Wa-
shington Luiz, 140 - fone 3223.9040.

DESCONTO NA UNIMONTE ATÉ 27/06

Av. Washington Luiz, 140 - Santos
Tel.: 3223.9040 - Fax: 3223.8424

www.santosbancarios.com.br
 santosbancarios@uol.com.br

BALANÇO ECONÔMICO E FINANCEIRO EM 31/03/2008
(TRIM. DE JAN. A MARÇO)

Publicamos o balanço trimestral econômico e financeiro corres-
pondente a janeiro, fevereiro e março de 2008, para conferência de
todos os associados mantendo a transparência de nossa gestão.

R  E   C   E   I   T   A   S

RENDA TRIBUTARIA 51.293,89
RENDA SOCIAL 245.016,22
RENDA PATRIMONIAL 13.988,28
RENDA EXTRAORDINARIA 4.464,94

TOTAL GERAL 314.763,33

D   E   S   P   E   S   A   S

DESPESAS COM PESSOAL 71.520,34
ENCARGOS DIVERSOS 45.900,80
DESPESAS JURÍDICAS/MÉDICAS/DENTÁRIAS 57.355,71
FEDERAÇÃO 2.593,92
EVENTOS ESPORTIVOS/CULTURAIS/FORMAÇÃO 3.596,50
DESPESAS COM INFORMATIVO/EDITAIS/BOLETIM 6.400,88
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 126.075,20

TOTAL DO CUSTEIO 313.443,35

PATRIMONIO SOCIAL

RESULTADO DO TRIMESTRE-SUPERAVIT 1.319,98

TOTAL GERAL   314.763,33

Santos, 30 de abril de 2008

Um estudo realizado pela consul-
toria Economática fez uma compara-
ção do desempenho dos bancos nos
períodos Fernando Henrique Cardo-
so (de 1995 a 2002) e Luiz Inácio Lula
da Silva (de 2003 até o primeiro tri-
mestre de 2008).O trabalho consta-
tou que, durante a gestão Lula, a ren-
tabilidade sobre o patrimônio líquido
(ROE, em inglês) das instituições
bancárias aumentou.

Por exemplo, no último ano de FHC

(2002), a rentabilidade dos bancos foi
de 10,09% no primeiro trimestre. No
primeiro ano do governo Lula (2003),
no primeiro trimestre os bancos já de-
ram um salto de 51,5% indo
para 15,29%. Atualmen-
te, no primeiro tri-
mestre de
2008, a ren-
tab i l i dade
a t i n g i u
21,94%.

Nos Estados Unidos os bancos
estão em direção inversa anuncian-
do perdas, porém seus trabalhado-

res sempre estiveram
em melhor situação

do que nós bra-
s i l e i r o s !

Mobiliza-
ção já

para a
Campanha

Salarial!

ESTUDO
DEMONSTRA
QUE LULA É
UMA MÃE
PARA
BANQUEIROS


