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Os bancários de Dourados e
Região apreciam nesta quarta-feira
as 18 horas na sede do Sindicato a
minuta de reivindicações, definida
durante a 10ª Conferência Nacional,
em São Paulo.

Entre os destaques da pauta
estão reajuste de 13,23%, aumento
da PLR (Participação nos Lucros e
Resultados), PCS (Plano de Cargos e
Salários) em todos os bancos, fim das

Assembléia sobre a Minuta é nesta quarta-feira
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O Bradesco, maior banco privado do
país, fechou o primeiro semestre de
2008 com um lucro líquido de R$ 4,105
bilhões, aumento de 2,4% em relação
ao registrado no mesmo período do ano
passado. É o quarto maior lucro
apresentado por um banco em um
semestre.

Já o Itaú, segundo maior banco
privado do país encerrou os seis
primeiros meses deste ano com lucro
de R$ 4,084 bilhões, excedendo em
1,7% os R$ 4,016 bilhões acumulados
no mesmo período do ano passado.

Durante a 10ª Conferência Nacional
dos Trabalhadores do Ramo Financeiro,
a mesa específica de debates dos
empregados do banco tratou das
excessivas metas e a insegurança que
toma conta da maioria das agências do
Itaú e Bradesco.

O HSBC alcançou lucro de US$ 660
milhões no Brasil no primeiro semestre,
83% mais que em 2007. O resultado é
reflexo da expansão do crédito e do
financiamento de empresas.

Lucro de Itaú e Bradesco

passa dos 4 bilhões e HSBC

cresce 83%

A alta das taxas de juros bancários
aumenta “sistematicamente” o
endividamento e compromete o
planejamento financeiro das famílias. A
avaliação é do economista e professor
da Universidade de Brasília (UnB)
Roberto Piscitelli. Segundo dados
divulgados pelo Banco Central (BC) na
semana passada, a taxa média de juros
(pessoas físicas e jurídicas) aumentou
4,2 pontos percentuais no primeiro
semestre, em comparação com o
mesmo período de 2007, e chegou a
38% ao ano em junho.

Com a elevação anunciada na
semana passada pelo Banco Central
(BC), os juros bancários representaram
em junho 36,5% do Produto Interno
Bruto (PIB, a soma de todos os bens e
serviços produzidos no país), o maior
percentual desde janeiro de 1995. A

A 5ª Corrida dos Bancários está
marcada para o dia 31 de agosto. A
tradicional prova tem um percurso de
três quilômetros para bancários e
bancárias e seis quilômetros para a
categoria aberta.

Serão distribuídos mais de R$
5.000,00 em prêmios aos vencedores.
A expectativa é de que muitos atletas
participem.

Para obter maiores informações é só
ligar no 67-3422-4884

Corrida dos Bancários

será no dia 31

Alta nos juros bancários vai pesar ainda

mais no orçamento familiar
tendência é continuar subindo, de
acordo com o BC. Piscitelli afirma que,
com alta da taxa Selic - que iniciou 2008
em 11,25% e já está em 13% ao ano - e
o aumento da inflação, as pessoas que
forem renegociar as dívidas terão
prazos menores e uma taxa de juros
mais elevada. “Muitas pessoas
exageraram na dose e se endividaram.
Agora vão enfrentar dificuldades”,
afirma.

Ele conta que um dos principais
vilões dos endividamentos têm sido o
cheque especial. Em junho, os juros da
modalidade de crédito atingiram
159,1% ao ano, chegando próximo da
maior marca, a de agosto de 2003
(163,9%). “Cheque especial é uma das
modalidades mais irracionais de
obtenção crédito”, classificou o
economista.

O Comando Nacional dos Bancários
entregará à Fenaban no próximo dia
13 de agosto, às 12h30, a pauta de
reivindicações da campanha salarial
2008, aprovada pela 10ª Conferência.

Até essa data os Sindicatos farão
assembléia para que os bancários
possam conhecer a Minuta e também

Minuta será entregue no dia13 à Fenaban
ratificar a deliberação da Conferência.

Já no dia 12, haverá o lançamento
oficial da Campanha Nacional dos
Bancários 2008 em todo o país.

Em Dourados o Sindicato convoca
a categoria a estar atenta as datas e
participar das atividades da Campanha
Salarial 2008.

metas abusivas, vale-refeição de R$
17,50, cesta-alimentação e auxílio
creche de R$ 415,00 cada, plano de
Previdência Complementar e
adicional de risco de 40% do salário
para funcionários e PABs.

A categoria também defende
mais saúde, segurança e ratificação
da Convenção 158 da OIT
(Organização Internacional do
Trabalho).

Assista aos jogos do Campeonato Bra-
sileiro no Bar do Sindicato todos os sá-
bados. Aproveite pra tomar uma sauna
e degustar as delicias do Kabeças Bar

Campeonato Brasileiro

no Sindicato


