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CAIXA: Delta retroativo
sai no próximo dia 30

Boa notícia para os empre-
gados da Caixa. Depois de in-
tensa negociação, a empresa
paga no dia 30 de dezembro
os valores, retroativos a janei-
ro, referentes às diferenças de
salário por promoção, os cha-
mados deltas.

No dia 20/12, os bancários
já receberam a alteração da
referência relativa ao valor do
mês atual. A conquista é mais
um fruto da luta dos emprega-
dos, que tiveram o direito ex-
tinto durante o governo de

Fernando Henrique Cardoso/
PSDB.

Os empregados, através do
Movimento Sindical conquis-
taram, em negociação com a
Caixa, que no próximo ano não
terá mais o ranqueamento, o
que provocava competição nas
unidades. Diferente de 2009,
quando apenas 80% recebiam
os deltas, deixando os demais
20% sem ganhar nada, agora
todos os que alcançarem a
nota mínima têm direito à pro-
moção.

Desemprego no Brasil
é o menor desde 2002

O momento é realmente
positivo para os trabalhadores.
Segundo dados do IBGE (Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e
Estatística), em novembro a
taxa de desemprego nas seis
principais regiões metropolita-
nas do país – São Paulo, Rio
de Janeiro, Belo Horizonte,
Salvador, Recife e Porto Ale-

gre - ficou em 5,7%, a menor
desde março de 2002.

Apesar do recuo recorde,
o número de desempregados
ainda é grande, com 1,359
milhão de pessoas desocupa-
das, segundo estimativa do
IBGE, dado que coloca o pró-
ximo governo na obrigação de
superá-lo.

Expurgos
do FGTS

Está a disposição dos ban-
cários no site do Sindicato
(ver site no rodapé do
bancarinho) a relação dos be-
neficiados no Acordo entre
Sindicato e Caixa para o pa-
gamento dos expurgos do
FGTS relativo ao primeiro lote
de documentos enviados a
Caixa no dia 19/10.

A Relação deste primeiro
lote vai ficar no destaque da
página inicial até a segunda-
feira, 27/12, e posteriormente
no ícone Jurídico (lado es-
querdo da página principal do
site).

Os bancos fazem terroris-
mo para forçar subida dos
juros e aumentar lucros

A Febraban ocupa espaço
no noticiário deste final de ano
de escassas informações para
fazer suas profecias sobre o
desempenho futuro da econo-
mia: o crescimento de 2011
será bem menor (4,5%) do que
o deste ano, o fantasma da in-
flação ronda ameaçadoramen-
te nossas cabeças e os juros,
inevitavelmente, terão de subir.
É o que estamos cansados de

ouvir, ler e ver nas análises dos
colunistas econômicos.

É um coro muito bem en-
saiado. Uma pressão organi-
zada e concentrada para que
as profecias se autocumpram.

Mas é preciso dar nome
aos bois e dizer claramente o
que está acontecendo: os ban-
cos e seus porta-vozes estão
fazendo terrorismo com a so-
ciedade brasileira e tentando

emparedar o governo para ti-
rar mais uma lasquinha e assim
aumentar seus lucros já
exorbitantes, é o que denuncia
Carlos Cordeiro, Presidente
da Confederação Nacional
dos Trabalhadores do Ramo
Financeiro (Contraf-CUT).
Ver matéria completa no site do
Sindicato dos Bancários de
Dourados e Região.
(www.bancariosms.com.br)

Santander não recua e man-
tém terceirização de caixas
temporários e atendentes

Apesar da pressão da
Contraf-CUT e entidades sin-
dicais, o Santander não recuou
e manteve o Projeto Verão
2010/2011 que prevê a
contratação de um total de 140
caixas temporários e promoto-
res de autoatendimento, atra-
vés de uma empresa tercei-
rizada, conforme instrução
transitória baixado na última
quinta-feira (16). Em negocia-
ção ocorrida na sexta-feira
(17), em São Paulo, os dirigen-
tes sindicais rejeitaram a
terceirização e cobraram a ad-
missão desses trabalhadores
diretamente pelo banco, com
o pagamento de todos os di-
reitos garantidos aos funcioná-
rios.

O projeto atinge unidades

instaladas especialmente no li-
toral de São Paulo e do Rio
de Janeiro. Os sindicatos já
estão avaliando as medidas
cabíveis para defender os di-
reitos dos trabalhadores e
combater a terceirização.

Na negociação, os dirigen-
tes sindicais lembraram que
vários bancos incentivam o
deslocamento de funcionários
de outras agências para o li-
toral nesta época do ano para
auxiliar no atendimento da cli-
entela nas praias. “Essa medi-
da existia no Meridional e no
Banespa e sempre funcionou
com bons resultados para o
banco e os trabalhadores”, fri-
sou o diretor da Federação
dos Bancários do Rio de Ja-
neiro, Paulo Garcez.

A Diretoria do Sindicato dos Bancários
de Dourados e Região deseja a toda a
categoria e familiares um Feliz Natal




