
18 a 22 de agosto 2008    | Nº 799

www.santosbancarios.com.br

BANCÁRIOS ENTREGAM
MINUTA À FENABAN

CAMPANHA SALARIAL 2008

Os sindicatos entregaram a mi-
nuta de reivindicações da campa-
nha salarial de 2008, à Fenaban
(Federação Nacional dos Bancos),
e as pautas específicas ao Banco
do Brasil e à Caixa Econômica Fe-
deral. Em reunião realizada, dia
13/08, em São Paulo.

A Campanha Salarial será
dura, pois os banqueiros irão ten-
tar de todos os modos retirar di-
reitos e não pagar o reajuste mí-
nimo de 13,23% aprovado pela
maioria dos delegados na 10º
Conferência Nacional dos Bancá-

rios. Os representantes do Co-
mando Nacional dos Bancários
objetivam discutir a minuta por
blocos temáticos, a exemplo do
que ocorreu no ano passado.

A mobilização da categoria será
a mola mestra para garantir me-

lhores salários, garantia de empre-
go e de direitos, fim do assédio mo-
ral, contratação de mais funcioná-
rios e mais benefícios.

Participem das assembléias
e das mobilizações que serão
convocadas pelo Sindicato.

• PCS PARA TODOS • Plano de Cargos e
Salários para todos os bancários, prevendo 1%
de reajuste a cada ano de trabalho. A cada cin-
co anos, esse reajuste será de 2%. O banco é
obrigado a promover o bancário pelo menos
um nível a cada cinco anos. Em caso de des-
comissionamento do bancário, a comissão
será incorporada ao salário integralmente.
• NOVAS CONQUISTAS • Auxílio-edu-
cação e a criação de um plano de previ-
dência complementar fechado, com gestão
compartilhada.
• EMPREGO • Ratificação da convenção 158;
defesa do emprego; cumprimento da jornada
de 6 horas; contratação de mais funcionários,
estabelecendo efetivo mínimo para o atendi-
mento aos clientes.
• SEGURANÇA • Instalação de portas de se-
gurança em todas as agências bancárias, já
no auto-atendimento; pagamento de adicional
de risco de vida no valor de 40% do salário
para funcionários de agências e PABs.

ALGUMAS REIVINDICAÇÕES DA
MINUTA ENTREGUE:

Vicente. Os convites serão ven-
didos pelos diretores e na secre-
taria do Sindicato, pelo mesmo
preço do ano passado, R$ 20,00.
Este valor dá direito à caneca,
chopp à vontade e ao associado
(a) levar um acompanhante me-
diante comprovação de filiado na
portaria do clube.

Não perca dia 22 de agosto,
no Ilha Porchat Clube, em co-
memoração ao "Dia do Bancá-
rio", a 11ª FESTA DO CHOPP, a
partir das 21h, para curtir a apre-
sentação da Banda Mecânika,
com muito rock nacional.

O Clube fica na Alameda
Paulo Gonçalves, 61, em São

MUITA ATENÇÃO FUNCIONÁRIOS DA NOSSA CAIXA,
BB, SANTANDER E REAL COM AS INCORPORAÇÕES

A diretoria do Sindicato vem
ao longo dos anos alertando para
os danos como rebaixamento sa-
larial, demissões, acúmulo de fun-
ções, perdas de direitos e benefí-
cios e o aumento do assédio mo-
ral com as incorporações de ban-
cos. Isto foi fato em outras incor-
porações como a do Banespa e
do Noroeste entre outros pelo
Santander, do Banerj e Banesta-
do pelo Itaú. Isto está acontecen-
do com o Banco do Estado de
Santa Catarina (BESC), que será

abocanhado pelo BB e, para isso,
através de planos de demissão
incentivada e voluntária (PDVs e
PDIs) excluíram 85% dos funcio-
nários nos últimos anos.

Contra mais este ataque dos
banqueiros é imprescindível que
os bancários arregacem as man-
gas e entrem na luta mobilizan-
do-se nas atividades da Campa-
nha Salarial para organizar a de-
fesa de seus interesses. Estas ati-
vidades já estão sendo programa-
das pela diretoria do Sindicato.

Participe, o que está em jogo é
o seu emprego, a sua saúde e
dignidade!!!

Após a entrega da pauta geral à Fenaban, o
Comando dos Bancários apresentou as lis-

tas de reivindicações específicas aos representantes do Banco do
Brasil e da Caixa, que também estavam presentes na mesa única.
Os representantes dos funcionários do BB e CEF exigem que a Fe-
naban discuta as pautas específicas paralelamente as discussões
da minuta de reivindicações gerais.

BB E CAIXA
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LUCROS AUMENTAM
PORQUE FUNCIONÁRIOS SE
MATAM DE TRABALHAR
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EXPEDIENTE

BRADESCO

O lucro líquido do Bradesco no
primeiro semestre deste ano foi de
R$ 4,105 bilhões, um crescimento de
2,4% em relação ao registrado no
mesmo período de 2007, R$ 4,007
bilhões. Isto é fruto do trabalho in-
cansável e árduo de seus funcioná-
rios, que cumprem metas desuma-
nas todos os dias.

Portanto, na Campanha Salarial
temos que exigir a reposição da in-

flação e das perdas salariais acumu-
ladas, auxílio-educação, fim do assé-
dio, aumento da PLR condizente com
os lucros e vários outros benefícios
que o bancário tem direito e o ban-
queiro pode pagar!

O valor de mercado do Brades-
co manteve-se estável em re-
lação ao mesmo período do
ano anterior, R$ 95,608 bilhões em
junho deste ano.

O patrimônio líquido ficou em R$
33,711 bilhões no semestre passa-

11ª  FESTA DO CHOPP DIA 22/08

Itaú também teve
mais de R$ 4 bi no
semestre

HSBC lucra 83%
mais que em 2007

O lucro bruto do HSBC no Brasil, no
1º semestre de 2008, alcançou 660 mi-
lhões de dólares, 83% mais que em
2007. Reivindicações de melhor Parti-
cipação de Lucros e Resultados (PLR),
salários compatíveis com os resultados
lucrativos e garantia de emprego, são
totalmente justos com os bons resulta-
dos da instituição financeira.

BB tem lucro 61% superior

Lucro da CEF cresce 53,5%
A Caixa Econômica Federal fechou

o primeiro semestre de 2008 com lu-
cro líquido de R$ 2,543 bilhões, com

crescimento de 53,5% sobre o gan-
ho obtido em igual período de 2007,
quando somou R$ 1,657 bilhão.

O Banco do Brasil fechou o 1º semes-
tre com lucro líquido de R$ 3,992 bilhões,
o que representa um crescimento de
61% em relação ao ganho apurado no

mesmo intervalo de 2007. No segun-
do trimestre, o lucro líquido de R$ 1,644
bilhão, foi 53,9% maior do que em igual
período do ano passado.

do, um crescimento de 22,5% so-
bre igual período do ano anterior.

Unibanco lucra
R$ 1,497 bi

O lucro do Unibanco foi de R$
1,497 bi no primeiro semestre. O re-
sultado cresceu 5% em relação ao
mesmo período do ano passado. No
segundo trimestre desse ano o lucro
atingiu R$ 756 mi.

O Itaú encerrou o primeiro semestre
de 2008 com lucro líquido consolidado
de R$ 4,084 bilhões, excedendo em
1,7% os R$ 4,016 bilhões acumulados
em mesmo período do ano passado. O
patrimônio líquido consolidado aumen-
tou 14,3%, para R$ 30,341 bilhões, ante
os R$ 26,545 bilhões em junho de 2007.

VEJA PORQUE O BANQUEIRO PODE AUMENTAR SALÁRIOS E BENEFÍCIOS
Estudos do Banco Central (BC) e dos

próprios banqueiros, divulgados pela
Federação Nacional dos Bancos (Fena-
ban), mostram exemplos de que os gan-
hos líquidos com a receita de tarifas do-
braram desde 2000.

A pesquisa Relatório de Economia
Bancária de Crédito do BC aponta que a

receita obtida pelos bancos no ano passa-
do bateu nos R$ 28 bilhões, valor, descon-
tada a inflação, 94,4% maior do que o acu-
mulado com o mesmo item no ano 2000. O
mesmo estudo diz ainda que o peso das
tarifas no total arrecadado pelas instituições
subiu 33%, de 10,9% para 14,5%.

Cheiro de falcatrua - Porém, mesmo

com esta fortuna bilionária obtida com a
cobrança de tarifas abusivas e emprés-
timos a juros extorsivos, os bancos são
suspeitos de sonegação de impostos
investigada por CPI da Câmara Munici-
pal de São Paulo. Por isso, lute pelo que
é seu, afinal quem construiu este impé-
rio foi você! Mobilize-se!!!


