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VAMOS LUTAR POR UM PISO SALARIAL DE R$ 2.074,00

CAMPANHA SALARIAL 2008
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RECOMPOR PODER DE
COMPRA DOS SALÁRIOS

Depois de um ano de muito trabalho e muita
pressão por metas chegou a hora de lutar por
nossos salários e direitos.

Os bancos já estão publicando seus balanços.
Como sempre, os lucros permanecem nas alturas.
Por outro lado, os preços dispararam, como é o
caso da cesta básica que de julho de 2007 a junho
de 2008 aumentou 30,83%. Chega de perder!

Bancários e bancárias de todo o País
estão colocando o bloco na rua para exigir
reajuste salarial e melhores condições
de trabalho. Queremos repor as
perdas salariais acumuladas
nos últimos anos, além de
pôr fim às metas que estão
tirando o sono e saúde dos
bancários.

Nesse ano, a alta dos
preços de diversos produtos,
particularmente dos alimentos, coloca
um desafio ainda maior para os
trabalhadores: além de repor o que
já perdemos desde o início do Plano
Real, é necessário lutar por um reajuste
bem maior que nos últimos anos.

Foi por isso que nós, do Sindicato dos
Bancários de Santos e Região, ao lado
dos bancários da INTERSINDICAL e outros
setores defendemos um reajuste salarial de 18%
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R$ 2.074,00 é o mínimo que hoje de-
veria receber cada trabalhador. Esse va-
lor, calculado pelo Dieese, leva em con-
sideração os gastos de uma família de
quatro pessoas. Esse é o valor que va-
mos lutar para estabelecer como piso no
setor bancário. Nosso trabalho vale mui-
to mais e os bancos podem pagar.

“Há poucos anos, o menor salário pago
nos bancos correspondia a quase 5 sa-
lários mínimos. Hoje, o piso salarial da
categoria não passa de dois mínimos”,
esclarece Pedro de Castro Junior, Secre-
tário Geral do Sindicato dos Bancários de
Santos e Região.

Essa situação, que prejudica principal-
mente os bancários que estão na base
da pirâmide salarial, fica ainda muito mais
agravada com o retorno da inflação. Rei-
vindicar o piso do Dieese é mais uma for-
te razão para construirmos uma grande
campanha salarial, com ampla participa-
ção dos trabalhadores. Escriturários, téc-
nicos bancários, caixas e outras funções
serão os principais beneficiados com a
elevação dos pisos.

"É um absurdo que o setor mais lucra-
tivo do país siga pagando um salário tão
rebaixado, em particular para quem está
na base da pirâmide salarial", Afirma Ri-
cardo Saraiva Big, Presidente do Sindi-
cato dos Bancários de Santos e Região.

 NENHUM
BANCÁRIO PODE
GANHAR MENOS!

R$ 2.074,00

durante a Conferência Nacional dos Bancários
que definiu as reivindicações que foram entregues
à Fenaban.

Infelizmente, a Conferência Nacional aprovou
a proposta equivocada da maioria dos delegados
de reivindicar apenas 13,23%, num quadro de
elevação da inflação.

 Apesar disso, temos muitos motivos para
construir uma grande campanha salarial, como a

luta pelo piso salarial de R$ 2.074, o fim das
metas, o gatilho salarial, a PLR de

3 salários mais R$ 3.500, vale-refeição de R$
17,50 e cesta-alimentação de R$ 415,00.



UM SINDICATO DE LUTA

BALANÇO ECONOMICO E FINANCEIRO DO

2º TRIMESTRE /2008 (ABRIL/MAIO/JUNHO)
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Com total transparência marca registrada desta diretoria, publicamos o Ba-
lanço trimestral da entidade.

R  E   C   E   I   T   A   S
RENDA TRIBUTARIA              203.570,02
RENDA SOCIAL              218.516,47
RENDA PATRIMONIAL    16.881,49
RENDA EXTRAORDINARIA    73.754,82
TOTAL GERAL 512.722,80

D   E   S   P   E   S   A   S
DESPESAS COM PESSOAL    58.987,54
ENCARGOS DIVERSOS    44.891,41
DESPESAS JURÍDICAS/MÉDICAS/DENTÁRIAS    63.298,56
FEDERAÇÃO      2.593,92
EVENTOS ESPORTIVOS/CULTURAIS/FORMAÇÃO      3.475,00
DESPESAS COM INFORMATIVO/EDITAIS/BOLETIM    11.151,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS              114.762,37
TOTAL DO CUSTEIO 299.160,60

PATRIMONIO SOCIAL
Resultado do trimestre-Superavit   213.562,20
TOTAL GERAL   512.722,80

Santos, 30 de junho de 2008

Ricardo Luiz Lima Saraiva
PRESIDENTE
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FIM DO ASSÉDIO É TEMA DA
1ª NEGOCIAÇÃO DA CAMPANHA

Na primeira rodada de
negociação entre bancári-
os e banqueiros, da Cam-
panha Salarial 2008, rea-
lizada dia 27, foi debatida
a proposta de combate ao
assédio moral, que será
redigida na próxima nego-
ciação. A denúncia desses
casos deve ser feita no
Sindicato.

Foi discutida também a
necessidade da criação de
um manual de conduta

para orientar as boas prá-
ticas de relacionamento e
proibição a qualquer forma
de assédio, com regras
para orientar formas de
prevenção ao problema.

Os bancários cobraram
da Fenaban a extensão
da 13ª cesta-alimentação
a todos os bancários afas-
tados por motivo de saú-
de, além do plano de saú-
de a parceiros do mesmo
sexo.

CALENDÁRIO

ficou estabelecido um calendário de ne-
gociações com mais quatro datas defi-
nidas: 2, 9, 16 e 23/09. Em cada uma
delas será mantida a negociação em
bloco de reivindicações.

1º BLOCO (27 DE AGOSTO)

pendências da Campanha 2007

  2º BLOCO (2 DE SETEMBRO)

mesas temáticas (saúde, segurança e
igualdade de oportunidades)
  3º BLOCO (9 DE SETEMBRO)

emprego, itens sociais e cláusulas re-
nováveis
  4º BLOCO (16 E 23 DE SETEMBRO)

remuneração total, que inclui todas as
cláusulas econômicas

11ª FESTA DO CHOPP ATRAI
CERCA DE 750 PESSOAS

A 11ª Festa do Chopp atraiu, como sempre, grande número de bancários (as) e convidados,
que beberam chopp à vontade, dançaram muito com a  Banda Mekânica e curtiram de várias
outras formas a Festa realizada todos os anos pela diretoria do Sindicato. Cerca de 750 pessoas
foram até o Ilha Porchat Clube, em São Vicente, no último dia 22/08, para comemorar o Dia do
Bancário, data alusiva para a Festa do Chopp. Agora você associado fique ligado para os outros
eventos que estão sendo organizados pela Secretaria de Cultura e Esporte do Sindicato.
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aborda a carta aberta que foi
entregue a população e aos
bancários.

A diretoria do Sindicato
também explicou à popula-
ção que em 1988 existiam
7.380 bancários na Baixada
Santista (além destes exis-
tiam cerca de 700 da região
de Registro, que eram re-
presentados pelo sindicato
de Santos) e hoje restaram

A categoria bancária de
Santos e Região lançou a
Campanha Salarial 2008 dia
27/08, das 11h às 14h, na
Praça Mauá, em Santos,
com denúncias e protestos.
A manifestação contou com
músico, balões coloridos,
baners com logotipos de 45
bancos que foram incorpo-
rados por apenas cinco, nas
últimas décadas, como

apenas 3.461, ou seja, qua-
se 60% da categoria perdeu
o emprego, mas os lucros
estão muito maiores. Neste
semestre, os cinco maiores
bancos abocanharam mais
de 17 bilhões de lucros.

Os bancários exigem me-
lhores condições de traba-
lho, piso salarial de R$
2.074, fim das metas, o ga-
tilho salarial, a PLR de 3 sa-
lários mais  R$ 3.500, vale-
refeição de R$ 17,50, ces-
ta-alimentação de R$
415,00, reajuste de no mí-
nimo 13,23%, como foi
aprovado na Conferência
Nacional dos Bancários, de
27 a 29 de julho, pela maio-
ria dos delegados, pois o
Sindicato de Santos e Re-
gião defendeu, junto com
outros, o índice de 18%, que

Conforme estudo realizado pela consultoria
Economática, a rentabilidade dos bancos brasi-
leiros foi duas vezes maior que a registrada pe-
los bancos norte-americanos no primeiro semes-
tre deste ano. Os bancos brasileiros tiveram ren-
tabilidade de 21,7% em seus balanços e os ame-
ricanos de 8,9%.

Agora, se levarmos em conta somente os
quatro maiores bancos, tanto do Brasil quanto
dos EUA, a diferença aumenta. A rentabilidade
dos maiores brasileiros no primeiro semestre,

RENTABILIDADE DOS
BANCOS BRASILEIROS
É SUPERIOR A DOS
BANCOS NOS EUA

28,5%, é quatro vezes a dos americanos, 7,1%.
Os quatro maiores bancos brasileiros são o

Itaú (30% de rentabilidade), Unibanco (30%),
BB (27%) e Bradesco (26,5%). Já os america-
nos são Goldman Sachs (23,2%), JP Morgan
Chase (8,5%), Bank of América (5,8%) e Ci-
tgroup (-11,5%).

Isto é mais um sinal de que os banqueiros
podem acatar as reivindicações da categoria
com enorme folga. Todos juntos na Campanha
Salarial para dividir o bolo!!!

previam a reposição das
perdas salariais.

Os lucros permanecem
nas alturas. Por outro lado,
os preços dispararam, como
é o caso da cesta básica que

Os bancários exigem reposição das perdas e um piso de R$2.074,00

A diretoria participou juntamente com vários bancários Foi armado um verdadeiro circo na Pça. Mauá, dia 27

CAMPANHA SALARIAL 2008

de julho de 2007 a junho de
2008 aumentou 30,83%.
Chega de perder.

Obs.: Leia a íntegra das
reivindicações no site
www.santosbancarios.com.br

EXIGIMOS:
EMPREGOS E MELHORES
CONDIÇÕES DE TRABALHO
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EMPREGOS E MELHORES
CONDIÇÕES DE TRABALHO


