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Futsal tem início neste sábado

Contraf discute acordo
de ponto eletrônico com
Santander no dia 30/10

A Contraf-CUT, federações e
sindicatos se reúnem com repre-
sentantes do Santander no próxi-
mo dia 30/10, às 14h, para discu-
tir a proposta de acordo coletivo
que trata do “Sistema Alternati-
vo Eletrônico de Controle de Jor-
nada de Trabalho, em conformi-
dade com a Portaria nº 373, de
25/02/2011”. O banco espanhol
fará uma nova apresentação do
ponto e os dirigentes sindicais te-
rão oportunidade para esclarecer
dúvidas e buscar soluções.

Paralisação no Banco do Brasil
O Sindicato realizou, nesta ter-

ça (23/10), manifestação com fecha-
mento da agência centro do Banco
do Brasil em Dourados durante
todo o dia. O protesto foi pela falta
de funcionários e a consequente so-
brecarga de trabalho.

A situação já era grave e tornou-
se insuportável com a implantação
da Plataforma de Suporte Opera-
cional (PSO), que a pretexto de
maximizar o trabalho, na prática
diminuiu a quantidade de caixas e
aumentou, ainda mais, a pressão e
a sobrecarga de trabalho.

O protesto aconteceu depois de
várias reuniões com os administra-
dores das agências e com o gestor
da (PSO), que firmaram e não cum-
priram acordo para minimizar o
problema, além de não compare-
cerem a uma reunião com a dire-
toria do Sindicato no dia 17/10,
previamente agenda pelos própri-
os gestores para tratar do assunto.

O registro negativo desta quar-
ta-feira foi à atitude do gestor da
agência, que depois de não cum-

prir o acordo firmado, não compa-
recer a reunião para tratar do as-
sunto, ainda tentou de todas as for-
mas abortar a paralisação. Além da
habitual tentativa de “convenci-
mento” dos funcionários para que
os mesmos se colocassem contra a
manifestação, ainda tentou intimi-
dar chamando a polícia para forçar
a abertura da agência.

A diretoria do Sindicato, como
sempre, dialogou com os funcioná-
rios e não recuou, mesmo com as
ameaças de prisão feita pelos poli-
ciais, mantendo a agência fechada
durante todo o dia.

Cabe registrar também que o
discurso de que a PSO está em fase
de implantação e que será ajusta-
da não condiz com a realidade, vez
que em outros locais do país onde
a mesma foi implantada há mais
tempo os problemas só se acumu-
lam, levando, inclusive, os funcio-
nários do Banco do Brasil, a apro-
varem no Congresso realizado em
junho, resolução pelo fim da referi-
da plataforma.

O início do 17º Campeonato de
Futebol de Salão dos Bancários foi
adiado e terá início neste sábado,
27/10, no Ginásio de Esportes da
AABB de Dourados, com a realiza-
ção de duas partidas. Os jogos de
abertura serão às 08:45h entre Cai-
xa Weimar X Sindicato e às 09:45h
HSBC X Bradesco Rio Brilhante.

Este ano a competição conta com
oito equipes divididas em duas cha-
ves de quatro.

Na Chave(A) estão: Santander;
Bradesco Rio Brilhante; HSBC e
Bradesco Urbana e na Chave(B):
Bradesco(A); Caixa Weimar Torres;
Sindicato e Itaú.

Jogam todos contra todos dentro
de cada chave, classificando-se os
dois primeiros, também de cada
chave, para a semi-final.

A final do Futsal/2012 dos ban-
cários está prevista para acontecer
no dia 15 de dezembro.

A divulgação dos balanços do
Bradesco na segunda-feira e do Itaú
na terça abriu a temporada de re-
sultados abundantes, mais uma
vez, dos bancos brasileiros. O lu-
cro do Bradesco nos nove primei-
ros meses do ano chegou a R$ 8,6
bi e os do Itaú R$ 10,102 bilhões.

Apesar dos lucros astronômicos
o Bradesco fechou 431 postos de
trabalho entre julho e setembro, a
exemplo do trimestre anterior
quando foram eliminadas 571 va-

Lucr os nas alturas e demissões
gas, totalizando 1.002 cortes de
empregos nos últimos seis meses.
Com isso, o quadro caiu para
104.100 funcionários.

No Itaú a coisa foi ainda pior, o
banco cortou 7.831 postos de tra-
balho até setembro. No trimestre,
o número de trabalhadores recuou
de 92.517 para 90.427, uma redu-
ção de 2.090 em três meses. Desta
forma, de abril do ano passado até
agora o Itaú já extinguiu 19.409
vagas de trabalho.

Após cobrança BB volta
a convocar concursados

Depois que a Contraf-CUT en-
viou ofício ao Banco do Brasil, no
dia 11 de outubro, criticando a
suspensão da convocação de
concursados e solicitando que re-
cuasse de sua decisão, o banco
público voltou a chamar os traba-
lhadores aprovados nos exames e
anunciou a realização de novos
concursos em 15 estados do país.

Caixa atende reivindica-
ção do movimento e alte-
ra concessão de licenças

Em circular emitida na última
sexta-feira (19) e destinada a to-
das as unidades espalhadas pelo
país, a Superintendência Nacional
de Administração de Pessoas da
Caixa Econômica Federal anunciou
alterações na sistemática de con-
cessão de Licença para Acompa-
nhar Cônjuge (LAC) e de Licença
para tratar de Interesses Particu-
lares (LIP), regulamentadas pelos
RH 032 e 033, que consistem em
afastamentos não-remunerados
dos empregados.

Essa alteração nos normativos
contempla reivindicação dos em-
pregados negociada durante a
Campanha Nacional dos Bancári-
os 2012, quando a Caixa se com-
prometeu a estudar formas de fa-
cilitar a concessão de tais licen-
ças.


