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Inflação come salários e
FGTS  dos trabalhadores
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BANCÁRIOS TÊM MOTIVOS DE SOBRA
PARA LUTAR NESTA CAMPANHA SALARIAL

Os banqueiros vem garantindo
seus lucros estratosféricos ano-a-
ano, tudo com muita exploração
dos trabalhadores e cobrança
abusiva de juros e taxas bancári-
as, sem contar a anuência do go-
verno Lula. Os lucros líquidos dos
bancos em 2007 foi de 45,3 bi-
lhões de reais. Por exemplo: o
Banco do Brasil acumulou de 2007
até o 1º trimestre de 2008, mais

de 7 bilhões; o Itaú mais de 10,5 bi;
o Bradesco mais de 10 bi; o Uni-
banco mais de 4 bi; a CEF e o Real/
ABN mais de 3 bi; o Santander mais
de 2 bi e continua por aí. Em 2007
os bancos arrecadaram R$ 55,975
bilhões somente com tarifas. En-
quanto a despesa com pessoal foi
de apenas R$ 43,7 bilhões.

A riqueza dos banqueiros vem do
abusivo ritmo de trabalho, com acú-

mulo de tarefas, pela falta de funcio-
nários. Isto tem aumentado o número
de trabalhadores com problemas de
saúde como a Ler/DORT e os mais
variados sintomas de depressão.

E apesar dos lucros, os banquei-
ros vão bater o pé para retirar e fle-
xibilizar direitos conquistados com
muita luta. Portanto, é importante
que todos juntos nos mobilizemos.
Para avançar é preciso lutar!

ASSEMBLÉIA

EXTRAORDINÁRIA

VEJAM ALGUMAS MANCHETES DA GRANDE IMPRENSA:

Inflação atinge FGTS
Também é bom observar que a inflação está atingindo

até o rendimento do FGTS depositado. O rendimento

acumulado até maio/08 já está 1,26% menor que o aumento

de preços. A tendência é de que essa diferença aumente

ainda mais até o final do ano e, com isso, o FGTS terá

rendimento negativo de 1,77%. Isto é uma parte da poupança

do trabalhador desaparecendo.

ENERGIA ELÉTRICA 8,63%
TELEFONIA FIXA 4,46%
GÁS DE COZINHA 10%
PEDÁGIOS (SP) 11,52
ARROZ 19,83%
FEIJÃO 105,14%
LEITE 23,18%
PÃO FRANCÊS 27,72%
ÓLEO 61,55%
CARNE BOVINA 25,44%
FARINHA DE TRIGO 43,11%
TOMATE 36,83%

VEJA ABAIXO QUANTO
AUMENTOU CADA ITEM:

ENQUANTO ISSO NO "PAÍS DAS ESPECULAÇÕES"
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Dia: 24/07/2008
Local: Av. Washington Luiz, 140

Horário: 18h

A diretoria do Sindicato convoca toda
a categoria (bancários e financiários)
para Assembléia Extraordinária, para
regularizar o Estatuto nos termos da
Portaria nº 186 de 10 de abril de 2008,
conforme o edital publicado no Diário
Oficial da União, em 14/07/2008, aten-
dendo as exigências da Lei.

Santos, 21 de julho de 2008

Ricardo Luiz Lima Saraiva
PRESIDENTE



FUNCIONÁRIOS DECIDEM POR DEFESA DA
GARANTIA DE EMPREGO E DIREITOS

Dia 12, mais de três mil funcio-
nários da Nossa Caixa participa-
ram do Encontro Nacional, em
São Paulo. O Encontro reafirmou
o caráter de banco Estadual Pú-
blico da Nossa Caixa e o encami-
nhamento de um abaixo-assinado
que oficialize essa vontade. Foi
deliberado que a garantia de em-
prego e direitos no processo de in-
corporação serão as principais
bandeiras dos bancários durante
todo o processo que antecede ou
sucede a incorporação.

Também foi decidido que a orga-

nização dos funcionários, por
meio de atividades permanentes
de mobilização, que não descar-
tam inclusive a greve, será elabo-
rada pelo Comando Nacional dos
Funcionários e pelos sindicatos.
Outra decisão dos bancários foi
denunciar qualquer decisão de
agressão aos direitos à popula-
ção, às Câmaras Municipais, ao
Governo do Estado e especial-
mente à Assembléia Legislativa
de São Paulo, órgão responsável
pela votação do projeto de incor-
poração, se este vier a ocorrer.
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CONFERÊNCIA INTERESTADUAL INICIA
ORGANIZAÇÃO DA CAMPANHA SALARIAL 2008
A diretoria do Sindicato partici-

pou, dias 17 e 18 de julho, da Con-
ferência Interestadual da Federação
dos Bancários de SP/MS, da qual o
Sindicato faz parte, para organizar
os eixos da Campanha Salarial: ín-
dice de reajuste, reposição das per-
das acumuladas, PLR, auxílio ali-
mentação, cesta alimentação, estra-
tégias e outros assuntos.

A Conferência tratou de temas por
bancos como: saúde, previdência,
remuneração e reivindicações soci-
ais. O técnico do Dieese, Sérgio Men-
donça, proferiu palestra sobre Con-
juntura e Remuneração. Mendonça
fez questão de frisar que os salários
dos trabalhadores não são a causa

da inflação, muito pelo contrário, eles
não cresceram acima da produtivi-
dade brasileira e, portanto, tem es-
paço para crescer ainda mais, por-
que a economia do País vem em
franco crescimento.

[ NOSSA CAIXA ]

A diretoria do Sindicato participou ativamente da Conferência
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EXPEDIENTE

EMPREGADOS DA CEF APROVAM PCS
Na 2ª assembléia realizada

pela diretoria do Sindicato os em-
pregados da Caixa Econômica
Federal aprovaram por 231 x 60
e duas abstenções, o PCS pro-
posto pela direção do banco. Sen-
do que 30 funcionários retiraram-
se antes da votação. Participaram
da Assembléia 323 funcionários.
O Sindicato já tomou as providên-
cias legais junto à direção da Cai-
xa para que os funcionários op-
tem em seus terminais.

11ª FESTA DO
CHOPP SERÁ DIA

22 DE AGOSTO

CARGA HORÁRIA E
VALORES

28 HORAS AOS SÁBADOS
De 23/08 a 20/09 - R$ 530,00
18 HORAS AOS SÁBADOS
De 06/09 a 20/09 - R$ 324,00
13 HORAS AOS SÁBADOS
De 13/09 a 20/09 - R$ 234,00

08 HORAS UM SÁBADO
Dia 20/09 - R$ 144,00

28 HORAS DIA DE SEMANA
De 25/08 a 20/09 - R$ 530,00

15 HORAS INTENSIVO
De 28/07 a 01/08 - R$ 288,00

A grande 11ª Festa do Chopp
organizada todos os anos, des-
de 1998, pelo Sindicato está
marcada para dia 22 de agosto,
no Ilha Porchat Clube, em come-
moração ao "Dia do Bancário".
Sendo assim todos os bancári-
os (as) têm encontro marcado
para o dia 22 de agosto (sexta),
a partir das 21h, para curtir a
apresentação da Banda Mecâ-
nika, com muito rock nacional.

O Clube fica na Alameda Pau-
lo Gonçalves, 61, em São Vicen-
te. Os convites serão vendidos
pelos diretores e na secretaria do
Sindicato, pelo mesmo preço do
ano passado, R$ 20,00. Este
valor dá direito à caneca, chopp
à vontade e ao associado (a) le-
var um acompanhante median-
te comprovação de filiado na
portaria do clube.

Obs.: Os horários variam
conforme a carga horária.

PALESTRA SOBRE CURSO DA ANBID ATRAI MUITOS BANCÁRIOS

A diretoria do Sindicato firmou
convênio com a empresa Crédito
e Mercado para oferecer aos ban-
cários filiados o curso sobre a As-
sociação Nacional dos Bancos de
Investimento (ANBID). No dia 14,
houve uma palestra sobre quem é
a ANBID e a importância dos cer-
tificados da Associação na atua-
ção do mercado e na carreira pro-
fissional dos bancários.

A palestra foi assistida por de-
zenas de bancários (as), no audi-
tório do Sindicato.

Os cursos estão previstos para
iniciarem dia 28/07, em diversas tur-
mas, aos sábados ou em dias da
semana, na sala de aula do Sindi-
cato. Os associados terão descon-
to e os valores serão parcelados em
até 10 vezes, as inscrições serão
realizadas na empresa, rua XV de

Novembro, 204 - 1º andar, no Cen-
tro de Santos. Maiores informações
na Secretaria do Sindicato e da Cré-
dito e Mercado, pelos fones
3223.9040 ou 3878.8400.

DIA 1º DE AGOSTO TEM BAR CULTURAL NO SINDICATO, A PARTIR DAS 19H

SINDICATO FIRMA CONVÊNIO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM CURSO PARA BANCÁRIOS

As inscrições devem ser feitas na
empresa, no Centro de Santos

...todas as
dependências

ficaram lotadas

...todas as
dependências

ficaram lotadas

Em clima democrático
empregados votaram
secretamente...

Em clima democrático
empregados votaram
secretamente...


