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Inscrições para gradua-
ção do Santander vai até
esta sexta-feira, 03/02

Os funcionários do Santander
que cursam ou desejam iniciar a
primeira graduação de nível su-
perior têm até esta sexta-feira (03/
02), para se inscreverem no Pro-
grama de Bolsas de Graduação de
2012. Mais detalhes no site.

Reformas causam transtornos
As reformas nas agências dos

bancos em geral têm causado ver-
dadeira dor de cabeça para funcio-
nários e clientes. As unidades em
obras abrem para atendimento sem
nenhuma estrutura ou preocupação
com os funcionários e clientes.

Na Caixa de Fátima do sul, por
exemplo, os diretores do Sindicato
flagraram, na semana passada, a
agência funcionando “normalmen-
te” mesmo com a execução de ser-
viço de pintura interna da unida-
de. Com o ambiente fechado o chei-
ro da tinta era quase que insupor-
tável. Os dirigentes sindicais co-

braram imediatamente o gerente da
agência e também ao departamen-
to responsável da empresa para que
tomassem providências no sentido
de resolver o problema.

O Sindicato chama a atenção dos
administradores para que se aten-
tem para essa situação, lembrando
que fatos como esse ou até piores
já aconteceram em outras agênci-
as. Mas o Sindicato está de olho e
se preciso pode até interditar a uni-
dade, como já ocorreu em vários lo-
cais do país, se a mesma não esti-
ver dando condições dignas de tra-
balho aos seus funcionários.

Caixa coloca redução de hora
extra como critério de avaliação

Banco do Brasil é o que mais
discrimina as mulheres

Um estudo realizado pelo Dieese
(Departamento Intersindical de Es-
tatística e Estudos Socioeco-
nômicos), denominado “As Mulhe-
res nos Bancos” revela que, apesar
delas representarem quase a me-
tade da categoria e possuírem ní-
veis de escolaridade mais altos que
os homens, as mulheres bancárias
recebem salários inferiores e têm
menor presença em cargos de che-
fia. O estudo foi apresentado na
sexta-feira (27/01) e analisou os
bancos Itaú, Bradesco, Unibanco,

Banco do Brasil e Santander.
Segundo a pesquisa, o pior re-

sultado de todas as instituições ana-
lisadas ficou para o Banco do Bra-
sil, onde apenas 35,36% dos funci-
onários são mulheres. O levanta-
mento explica que isso se deve ao
fato de que, até 1969, somente ho-
mens podiam prestar o concurso
público de ingresso ao banco. Mas
ainda hoje o quadro discriminatório
permanece inalterado. Mais deta-
lhes do estudo no site do sindicato
www.bancariosms.com.br

O ano mal começou e os proble-
mas nos bancos continuam. A Cai-
xa passou a colocar nos critérios
de avaliação das agências o IHE -
Índice de Redução de Hora Extra.
O indicador irá medir a redução de
horas extras contidas no Banco de
Compensação. O intuito é atingir
um percentual determinado de
compensação do saldo positivo de
horas extras cadastrado no SIPON
(Sistema de Ponto Eletrônico da
Caixa).

Para o primeiro semestre deste
ano, foram atribuídos alguns obje-
tivos para o indicador como, janei-
ro (30%), fevereiro (30%), março
(35%), abril (40%), maio (45%), ju-
nho (50%). O Sindicato chama a
atenção de que, por conta disso, os
gerentes das agências não devem
obrigar os colegas a tirarem folgas
inesperadas, sem a devida concor-
dância com o planejamento da vida
pessoal do trabalhador. Abusos de-
vem ser denunciados ao sindicato.

Vem aí... Futebol Suiço 2012
O 26º Campeonato de Futebol Suiço dos Bancários terá início no mês

de março. As inscrições serão feitas a partir do dia 06/02, pelos fones:
3422-4884 ou 8412-7699. A diretoria está fazendo adequações no re-
gulamento e em breve disponibilizará o mesmo aos interessados.

Negociação com HSBC
frustra bancários

Frustrada. Assim foi a primeira
rodada de negociação deste ano
com o HSBC, ocorrida nesta ter-
ça-feira (31/01), em São Paulo. Os
trabalhadores esperavam que o
banco, efetivamente, apresentas-
se avanços em relação ao paga-
mento do PPR/PSV, o que não
ocorreu. Embora reconheça as la-
cunas, a organização financeira
informou que não pode alterar o
programa de 2011. Um absurdo,
já que muitos bancários não rece-
bem PPR/PSV.

Mais detalhes da negocia-
ção no site do sindicato.

Bradesco e Santander
divulgam lucros de 2011

O Bradesco encerrou 2011 com
lucro líquido ajustado de R$ 11,19
bilhões, um crescimento de 14,2%
em relação a 2010. O Santander
Brasil registrou lucro líquido de
R$ 7,755 bilhões em 2011, cres-
cimento de 5,1%.

Mesmo com lucros bilionários
houve redução nas contratações.
Ver matéria no site.

Pinheirinho: Estados
tomam decisões bélicas

Artigo de Marcelo Semer, Juiz
de Direito em São Paulo, publica-
do nesta quarta no portal Terra
Magazine, crítica ação do Estado
na desocupação de área em São
José dos Campos e diz que Fas-
cismo emergente esmaga solida-
riedade. Que as políticas de esta-
do vão sendo paulatinamente su-
bordinadas às decisões bélicas.
Vale a pena conferir o artigo na
íntegra no site do sindicato e fa-
zer uma reflexão sobre o assunto.




