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Santander paga R$ 283,5
milhões a apenas 62 dirigentes

Novamente o Santander, na con-
dição de acionista majoritário,
aprova por maioria uma política di-
ferenciada de remuneração, onde
o alto escalão é supervalorizado
enquanto os trabalhadores recebem
apenas o mínimo estabelecido pelo
mercado, sem expectativas concre-
tas de ascensão profissional para a
maioria esmagadora dos emprega-
dos, uma vez que o banco se nega
a implantar um Plano de Cargos e
Salários (PCS) que deixe transpa-
rente o caminho para o crescimen-
to dentro da empresa.

O montante de R$ 283,540 mi-
lhões para o exercício de 2011 foi
aprovado, mesmo com os votos
contrários dos acionistas minori-
tários, durante assembléia geral

ordinária e extraordinária de acio-
nistas realizadas nesta terça-feira,
26/4, em São Paulo.  Esse valor será
pago para até 87 dirigentes. Con-
siderando que hoje o banco espa-
nhol possui 62, cada administra-
dor receberá, em média, R$ 4,573
milhões neste ano, o que significa
um ganho mensal de R$ 381,1 mil.

A maioria dos acionistas tam-
bém aprovou a remuneração glo-
bal anual de R$ 3,960 milhões aos
três integrantes do Comitê de Au-
ditoria em 2011, o que signifi-
ca uma média de R$ 1,320 milhão
por ano para cada auditor, um gan-
ho mensal de R$ 110 mil. Matéria
completa no site do Sindicato dos
Bancários de Dourados e Região:

bancariosms.com.br

Negociação com o Itaú hoje
Os bancários pressionaram e o

Itaú agora vai ter de sentar a mesa
para negociar. A discussão sobre as
recentes demissões e o reajuste de
24,61% no plano de saúde aconte-
ce hoje, 27/4, a partir das 10h, em
São Paulo.

A empresa confirmou a reunião
nesta segunda-feira (25/04), pou-
cos dias depois de os bancários pro-
moverem um Dia Nacional de Luta
para denunciar as dispensas de tra-
balhadores sem justa causa.

Na negociação, a Comissão de
Organização dos Empregados (COE)
vai exigir o fim imediato das de-
missões, ocorridas em todo o país,
e esclarecimentos sobre o reajuste
arbitrário do plano de saúde.

Os bancários não podem ser co-
locados no olho da rua sem moti-
vos, nem penalizados com aumen-
tos absurdos, principalmente com
o lucro que a empresa teve em
2010, nada menos do que R$ 13,3
bilhões.

Torneio de Truco, nesta
sexta, 29/4, no Sindicato

Nesta sexta-feira, a partir das
19h, o Sindicato estará realizando
um torneio de truco na área de lazer
(sauna/bar), destinado aos bancários
associados, dependentes e
trabalhadores terceirizados que
prestam serviços nas dependências
bancárias.

As duplas podem ser da própria
agência ou mescladas. As inscrições
são gratuitas, estão abertas e
podem ser feitas na sede do
Sindicato ou pelo fone 3422-4884,
ou ainda no local e dia da
competição até as 18:30h.

CUT lança 1º de Maio
“Brasil-África” com de-
bate e mostra de cinema

A CUT fez o lançamento do 1º de
Maio nesta segunda-feira, 25 de
abril, no Sindicato dos Químicos de
São Paulo.

Com a presença da delegação dos
países africanos, o 1º de Maio da
CUT iniciou com a abertura da
“Mostra de Cinema Brasil-África”
e com o debate e a reflexão sobre a
importância da integração e da
unidade dos trabalhadores,
principalmente com o continente
que está na raiz da nossa formação,
que é o continente africano.

Hoje tem assem-
bleia no HSBC

O sindicato dos Bancários de
Dourados e Região realiza hoje, 27/
4, às 15:30h, uma assembleia nas
dependências do Banco HSBC em
Dourados, para discutir e deliberar
sobre assinatura de acordo para a
criação de Comissão de Conciliação
Prévia (CCP) entre o Sindicato e o
HSBC.

Reunião dos aposentados
Nesta quinta-feira, 28/4, o

sindicato retomará as reuniões com
os bancários aposentados na sede
da entidade a partir das 19 horas.

Estas reuniões começaram a ser
realizadas em 2009, são periódicas
e tem a finalidade de discutir os
problemas enfrentados por esses
companheiros.

Bradesco lucra R$ 2,7 bilhões
no primeiro trimestre

É chegada a hora de os bancos divul-
garem os lucros do primeiro trimestre e
o Bradesco, primeiro a anunciar o gan-
ho, dá uma mostra do que será 2011 para
os banqueiros. Nos três primeiros meses
do ano, a empresa teve lucro de R$ 2,7
bilhões, avanço de 28,5% sobre o mes-
mo período de 2010.

Se considerado o ganho ajustado, a
lucratividade amplia ainda mais. No to-
tal foram R$ 2,738 bilhões. As opera-
ções de crédito do segundo maior banco
privado do Brasil totalizaram R$
284,695 bilhões até o final de março,
alta de 21% em comparação aos últimos

12 meses.
Para pessoas físicas, as operações so-

maram R$ 100 bilhões nos três primei-
ros meses do ano, crescimento de 16,4%.
Os negócios para as pessoas jurídicas
também renderam bons frutos à empre-
sa. As operações chegaram a R$ 184,6
bilhões, alta de 23,7%.

O resultado do Bradesco é mais uma
mostra de que os bancos têm condições
de investir nos funcionários e nos clien-
tes. Basta aplicar um pouco da
lucratividade, que não sai do bilhão, em
recursos humanos e equipamentos efici-
entes.




