
BANCARINHO
Sindicato dos Bancários de Dourados e Região-MS - E-mail: contato@bancariosms.com.br

BANCARINHO
646  19/12/2012       ANO XIII     FETEC/CN-CONTRAF-CUT646  19/12/2012       ANO XIII     FETEC/CN-CONTRAF-CUT646  19/12/2012       ANO XIII     FETEC/CN-CONTRAF-CUT646  19/12/2012       ANO XIII     FETEC/CN-CONTRAF-CUT646  19/12/2012       ANO XIII     FETEC/CN-CONTRAF-CUT

Site: www.bancariosms.com.br - facebook: www.facebook.com/bancariosms

Dia Nacional de Luta amplia
pressão contra o Santander

Decepção e tristeza. Estes são os
sentimentos partilhados pelos fun-
cionários do Santander. Durante o
Dia Nacional de Luta, ocorrido nes-
ta terça-feira (18/12), os trabalha-
dores em todo o país externaram o
descontentamento com o banco por
conta das demissões em massa. O
banco que lucrou quase 5 bilhões
em apenas nove meses graças ao
trabalho de seus funcionários em
contrapartida adotou uma política
de extermínio de empregos.

O dia foi marcado por manifes-
tações em todo o Brasil. Em Dou-
rados, mais uma vez, o sindicato
coordenou a paralisação das duas

agências do banco na cidade, que
permaneceu sem atendimento ao
público durante todo o dia. Com
faixas, cartazes, carro de som e
panfletagem aos clientes, os tra-
balhadores protestaram cobrando
reversão das dispensas, fim da
rotatividade e mais contratações.

O Sindicato de Dourados já ha-
via paralisado as duas agências,
também durante todo o dia 07 de
dezembro, na semana em que o
Santander promoveu a demissão
em massa em todo o país, onde,
segundo levantamentos prelimina-
res mais de 1.280 pais e mães de
famílias foram colocados na rua.

Pesquisa: Geração de empregos nos bancos
cai 84%; privados demitem 7 mil até setembro

Final do Futsal dos Bancários
será nesta sexta-feira na AABB

Chegou o dia e hora. Será nesta
sexta-feira (21/12), às 20h, na
AABB em Dourados a final do 17º
Campeonato de Futebol de Salão
dos Bancários. A disputa pelo títu-
lo da competição será entre as equi-
pes do Bradesco(A) x Bradesco(B).
Para chegar a final as duas equipes
precisaram passar por adversários
considerados favoritos e deixaram
para trás, nas seminfinais, as ti-
mes do Santander e Bradesco de
Rio Brilhante.

O destaque no Bradesco(B), fica

por conta do goleiro Israel pela ex-
periência e Márcio Pedalada, acos-
tumado com grandes decisões no
futebol douradense. Já o
Bradesco(A) que foi a surpresa na
competição conta com a força da
juventude, com Joeder e Pedro ten-
do sido os destaques do time até
agora.

Quem comparecer na AABB para
assistir ao jogo vai concorrer a prê-
mios, por isso a coordenação con-
vida a categoria e os desportistas
para prestigiar esta decisão.

Os bancos geraram 2.876 novos
empregos entre janeiro e setembro
de 2012, o que representa uma
queda de 84,2% em comparação ao
mesmo período do ano passado.
Embora pequeno, o saldo positivo
deve-se às contratações dos ban-
cos públicos. Nos privadas, houve
fechamento de 7.286 postos de tra-
balho nos primeiros nove meses do
ano, não contabilizadas aí as de-
missões em massa efetuadas pelo
Santander em dezembro.

A rotatividade de mão-de-obra
continua sendo utilizada pelos ban-
cos para reduzir os salários. Nos

primeiros três trimestres de 2012,
o salário médio dos trabalhadores
contratados foi 38,65% inferior ao
dos desligados. E as mulheres con-
tinuam ganhando menos que os
homens.

Essas são as principais conclu-
sões extraídas do cruzamento das
demonstrações financeiras dos
bancos de janeiro a setembro com
os resultados da 15ª edição da Pes-
quisa de Emprego Bancário, reali-
zada trimestralmente pela Contraf-
CUT e pelo Dieese), com base no
Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged) do MTE.

Acordo Sicredis
Após a assinatura do Acordo

Coletivo de Trabalho com os
Sicredis, no início deste mês, o
sindicato manteve contato nesta
quarta (19/12) com o Sicredi Cen-
tral, cobrando uma posição do pa-
gamento dos valores atuais dos
salários e das diferenças retroati-
vas ao mês de agosto deste ano.

Foi garantido pela Central o
pagamento dos salários reajusta-
dos no dia 20/12 e as diferenças
no dia 21/12. Desta forma solici-
tamos atenção dos funcionários e,
caso haja alguma divergência de
valores que seja comunicado ao
sindicato.

Contraf assina acordo
de controle de ponto
eletrônico com HSBC

A Contraf-CUT, federações e
sindicatos assinaram nesta segun-
da (17/12) com o HSBC, em
Curitiba, o acordo coletivo de tra-
balho que trata do ponto
eletrônico de controle de jornada
de trabalho.

O acordo dispõe sobre o siste-
ma alternativo eletrônico de con-
trole de jornada de trabalho
adotado pelo banco inglês, con-
forme o parágrafo 2º, do artigo 74,
da Consolidação das Leis do Tra-
balho, e artigo 2º da Portaria nº
373, de 25.2.2011, do Ministério
do Trabalho e Emprego, dispen-
sando-se a instalação do
Registrador Eletrônico de Ponto
(REP).


