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Santander demite em massa
Dispensas atingem trabalhado-

res de agências e concentrações do
Santander em todo país. Informa-
ções dão conta que o número pode
ter chegado a mil apenas nessa se-
gunda-feira, no entanto, os cortes
podem chegar a cinco mil empre-
gados até a proxima sexta (07/12).

O Movimento Sindical exige que
o banco cesse o processo de demis-
são em massa e reintegre todos os
bancários desligados de forma in-
transigente e unilateral.

As dispensas foram iniciadas na
quinta (22/11), com a demissão de
40 trabalhadores no edifício Torre

em São Paulo, onde funciona a sede
administrativa do banco.

Na base do Sindicato de Doura-
dos e Região, que conta com ape-
nas duas agências e, já com déficit
de funcionários por demissões an-
teriores não repostas, foram três
desligamentos.

Indignados, os bancários parali-
zaram várias agências do banco na
manhã de ontem em várias cida-
des do país, como São Paulo, Rio
de Janeiro e Salvador.

A Contraf-CUT já cobrou uma
negociação com o banco, mas ain-
da não obeteve resposta.

Itaú abre as inscrições do
programa de bolsa edu-
cação para 2013

O Itaú abriu nesta segunda-fei-
ra, dia 3, as inscrições para o pro-
grama de bolsa educação para
2013. O prazo vai até o dia 11 de
janeiro. O banco também divul-
gou as normas do programa. Se-
gundo o banco o processo está
sendo aberto neste momento para
evitar que se repitam as mesmas
dificuldades identificadas neste
ano.

Dia Nacional de Luta no Itáu
Devido à forma unilateral e sem

transparência de colocar em práti-
ca o projeto denominado pelo ban-
co de horário estendido, a Contraf-
CUT, federações e sindicatos de
bancários de todo país realizam um
Dia Nacional de Luta nesta quarta,
05/12, como forma de pressionar o
Itaú para que reveja esse horário
diferenciado e discuta com os tra-
balhadores um novo modo de or-
ganizar o atendimento.

Outro fator que leva os bancári-
os a protestarem neste Dia Nacio-
nal de Luta são as demissões, mes-
mo com os lucros bilionários, mais
uma vez, que atingiu R$ 10,102

bilhões nos nove primeiros meses
deste ano, que não fossem as altas
e injustificáveis provisões para de-
vedores duvidosos, o resultado ain-
da seria maior.

Apesar disso, o banco cortou
7.831 postos de trabalho até se-
tembro deste ano. No trimestre, o
número de trabalhadores recuou de
92.517 para 90.427, uma redução
de 2.090 em três meses. Desta for-
ma, o banco aprofundou ainda mais
o processo de extinção de empre-
gos iniciado em abril do ano pas-
sado, totalizando desde então o fe-
chamento de 13.595 vagas, con-
forme análise feita pelo Dieese.

Bancos multados em R$ 1,5 mi
Na semana passada, mais uma

vez, a Polícia Federal multou, em
R$ 1,5 milhão, as organizações fi-
nanceiras pelo descumprimento à
legislação. Neste ano, as multas já
somam R$ 4,008 milhões.

Na maioria dos casos, as puni-
ções se referem ao número insufi-
ciente de vigilantes, alarmes
inoperantes e a abertura de unida-
des bancárias sem a aprovação de
um plano de segurança.

O campeão de infrações foi o
Bradesco, com R$ 682,8 mil. Em
seguida vem o Banco do Brasil (R$
282,3 mil), Santander (R$ 154,6
mil), Itaú (R$ 122,3 mil), HSBC (R$
117 mil) e a Caixa (R$ 101 mil).

Os valores foram decididos du-
rante a 95ª reunião da Comissão

Consultiva para Assuntos de Segu-
rança Privada (CCASP), ocorrida na
quinta-feira passada (29/11). Re-
presentantes dos bancários, dos vi-
gilantes e da Fenaban participaram
das discussões.

As penalidades confirmam que
os bancos tratam com negligência
a segurança das agências. Recur-
sos, as empresas têm de sobra. Os
números do Dieese (Departamen-
to Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos) compro-
vam isso.

Os principais bancos lucraram
R$ 36,3 bilhões entre janeiro e se-
tembro. Já as despesas com segu-
rança apenas R$ 2,6 bilhões. Por
isso, os ataques aumentam consi-
deravelmente em todo o País.

Caixa supera total de 92
mil empregados em 2012

Fruto da negociação sindical, o
quadro de pessoal da Caixa atin-
giu na sexta-feira (30/11) o total
de 93.114 empregados. No Acor-
do Coletivo de Trabalho 2011-
2012, o banco havia se compro-
metido a alcançar 92 mil postos
de trabalho até 31 de dezembro
de 2012. Desta forma, o número
foi superado com um mês de an-
tecedência.

Já o acordo 2012-2013 prevê
que o banco deve gerar mais 7
mil empregos até 31 de dezem-
bro de 2013, o que irá totalizar
99 mil trabalhadores na Caixa.

Fator previdenciário:
centrais sindicais criti-
cam governo federal

As principais centrais sindicais
do país emitiram comunicado la-
mentando a decisão do governo
federal de barrar a votação do Pro-
jeto de Lei 3.299, de 2008, que
propõe o fim do fator
previdenciário e a criação de uma
nova fórmula para calcular prazos
e valores da aposentadoria.

A atitude do governo não faz
jus ao slogan de que ‘País Rico é
País Sem Miséria’”, diz a nota,
assinada por Central Única dos
Trabalhadores (CUT), Central dos
Trabalhadores e Trabalhadoras do
Brasil (CTB), Força Sindical, União
Geral dos Trabalhadores (UGT),
Central Geral dos Trabalhadores
do Brasil (CGTB) e Nova Central
Sindical de Trabalhadores (NCST).


