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Todos os funcionários das empresas

do Grupo Santander Brasil, aí inclusos

os bancos Santander e Real, terão no

próximo dia 15 de dezembro, uma

segunda-feira, o crédito do salário, bem

como os valores referentes a cesta

alimentação e tiquete refeição. Os

funcionários do Santander, exceto os

estagiários, também receberão a

segunda parcela do décimo terceiro,

que já foi pago integralmente aos

Agência Bancária sofre

tentativa de furto

O Presidente da CUT Nacional,

Artur Henrique tem uma audiência

nesta quarta-feira 10/12 com o ministro

da Fazenda, Guido Mantega, para

apresentar e debater as propostas da

Central para o Brasil enfrentar a crise

com prioridade para a defesa dos

empregos e dos salários.

Vamos cobrar do governo medidas

claras e rápidas que sinalizem que a

prioridade no enfrentamento da crise é

a defesa dos empregos e dos salários.

Temos uma pauta consistente e factível,

já apresentada a outros integrantes do

governo, e queremos incluí-las na

agenda nacional”, afirma o presidente

nacional, Artur Henrique. “Os

trabalhadores e trabalhadoras não

querem e não podem pagar por essa

crise”, completa.

Bradesco e Itaú/Caixa disputam título do 22º

Campeonato de Futebol Suíço dos Bancários

Santander e Real adiantam pagamentos
bancários do Real.

O banco atendeu a essa

reivindicação do Sindicato, o que

consideramos positivo.

Esse adiantamento facilita as

compras de fim de ano e garante mais

tranqüilidade para os bancários nessa

época tão corrida. Normalmente o

pagamento no Santander e no Real

acontece nos dias 20 e 25,

respectivamente

Bancários do Itaú e do Unibanco de

toda a América Latina realizaram nesta

terça-feira 9 uma série de

manifestações em mais uma Semana

Internacional de Lutas, centrada na

proteção ao emprego e por melhores

condições de trabalho.

O foco principal foi concentrado

em Brasília, onde sindicalistas

percorreram as agências de ambos os

bancos na W3 Sul, Asa Norte e Setor

Comercial Sul para esclarecer os

Bancários do Itaú e Unibanco protestam pela

proteção a emprego e direitos
funcionários, clientes e usuários sobre

os impactos da fusão recém anunciada

entre as duas instituições financeiras,

que criou o maior banco do Hemisfério

Sul. Os protestos contaram com o

apoio dos bancários, que consideram

que o Sindicato está no caminho certo

na luta pelos interesses dos

trabalhadores, e a receptividade da

população, para quem o processo de

fusão deve ser bom para as duas partes

envolvidas,  banqueiros e bancários.

A agência do Banco do Brasil de

Nova Alvorada do Sul sofreu uma

tentativa de furto na madrugada desta

segunda-feira. Os assaltantes

tentaram arrombar um dos caixas

eletrônicos do banco, mas durante o

roubo o alarme tocou.

Três a quatro homens colocaram

uma lona preta para que não fossem

notados e com maçarico conseguiram

abrir parte do caixa, mas não levaram

dinheiro. Uma equipe da perícia da

Polícia Civil de Dourados esteve no

local e investiga o caso, mas ainda não

tem pistas

CUT debate suas propostas

para enfrentar a crise e

defender os empregos e os

salários

O Itaú fechará 10% das lojas de sua

financeira, a Taií. A empresa de crédito

pessoal possui 250 unidades em todo o

país, além de postos de atendimento em

redes varejistas como Pão de Açúcar,

Extra e Lojas Americanas.

A Taií justifica a medida com a

alegação de que há um excesso de lojas

no mercado. Segundo informações da

Itaú anuncia o fechamento de  10% das lojas da Taií
imprensa, cerca de 150 funcionários

devem ser demitidos, o que não foi

confirmado pela empresa. A maioria

dos trabalhadores ameaçados são

promotores de crédito, o vendedor do

empréstimo ao cliente, com menos de

um ano de casa. Parte dos funcionários

serão reaproveitados pelo próprio

banco Itaú que administra a Taií.

Após dois meses de disputa, onde

oito equipes participaram, o 22º

Campeonato de Futebol Suíço dos

Bancários termina neste sábado com

uma decisão inédita.

O Bradesco atual campeão nesta

modalidade, enfrenta o Itaú/Caixa, uma

junção do Itaú Dourados e Caixa

Econômica que pela primeira vez

chegam a uma final. O Itaú ficou fora

das competições por alguns anos e agora

retornou. A Caixa Econômica sempre

tem participado e várias vezes tem

estado entre os primeiros colocados. A

união dos atletas deu certo. A decisão

acontece a partir das 9 horas no Campo

de Futebol Suíço da AABB-Dourados,

todos estão convidados.

Leia o Bancárinho on-line, para

isso basta acessar a página do Sin-

dicato e buscar nos link o ícone

do Bancarinho.

Acompanhe também as princi-

pais noticias da categoria.

www.bancariosms.com.br


