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SÃO PAULO

Na manhã seguinte, os
trabalhadores já se mobilizaram e,
antes das 7h, já estavam na frente da
Torre do banco denunciando e
protestando. No final da tarde, o
movimento sindical enviou uma carta
cobrando uma reunião, para pedir
esclarecimento sobre as denúncias.
Um banco do porte do
Santander, em pleno processo de
expansão de negócios e registrando
lucros elevados, inclusive no Brasil,
que foi a sucursal mais lucrativa do
grupo, não tem nenhum motivo para
demitir trabalhadores.
O importante é que todos os
bancários e bancárias estejam unidos
e dispostos a lutar toda vez que seus
direitos e garantias sejam colocados
em risco, em qualquer banco.

ITAÚ

O que há por trás de tanto lucro?
Após a divulgação do balanço
anual do Itaú, apontando um lucro
superior a R$ 12 bilhões, uma pergunta
deve ser feita: como o banco
conseguiu este fantástico lucro?
Para um banqueiro, a resposta está na
ótima gestão financeira, ou na excelente
gestão de pessoas. Já, para movimento
sindical, há também outras respostas.
Basta entrarmos em qualquer
agência do Itaú para percebermos
como o banco age com clientes e
funcionários. Como as filas estão cada
vez maiores, clientes e usuários são
obrigados a efetuar operações em
terminais de auto-atendimento. Ou
seja, estão pagando para trabalhar
para o banco, pois este serviço não é
gratuito.
Não podemos nos esquecer,
também, da falta de funcionários e da
sobrecarga de trabalho nas agências
por todo o país, que trazem
conseqüências graves para a saúde
dos trabalhadores e, obviamente, para
a sociedade como um todo.

08 / abril / 2011

3601-2785 ou 3601-2786

AGRICULTURA - I

Santander nega haver plano de
demissão em massa
“Não haverá demissão em
massa”, foi o que garantiu nesta
terça-feira, dia 5, o Santander em
reunião com representantes do
Sindicato dos Bancários de São
Paulo.
A direção do banco afirmou
que haverá um processo de
otimização das áreas centrais, mas
que, para isso, será dada prioridade
à mobilidade interna.
Atendendo à reivindicação do
movimento sindical, o banco garantiu,
ainda, que dará conhecimento das
vagas existentes para todos os
funcionários.
A notícia de que haveria em
curso um plano de demissões em
massa, em São Paulo, surgiu na noite
de quinta-feira, dia 31.
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Definitivamente, muito desse
lucro, muito mesmo, foi construído por
uma combinação de fatores que
podem ser resumidos pela palavra
“exploração”.
A construção de uma
sociedade mais justa passa pela
existência de empresas que
proporcionem a seus trabalhadores
condições de realizar o seu trabalho
sem colocar em risco a sua saúde
física e mental. A atuação de um banco
não pode se resumir a investimentos
no setor financeiro. O que se espera
de uma instituição desse tipo é que ela
contribua com a sociedade,
fomentando o seu desenvolvimento.
É evidente que o Itaú não se
encaixa neste tipo de empresa que
idealizamos, pois se preocupa tão
somente com a obtenção de lucros
cada vez maiores, sem cumprir um
papel social, criando e divulgando uma
imagem fantasiosa, que não condiz
com a realidade verificada em suas
agências.

Cetap completa 25
anos de fundação
O Cetap (Centro de
Tecnologias Alternativas Populares)
completa, em 2011, 25 anos de árduo
trabalho dedicado à agricultura
ecológica e à preservação do meio
ambiente. Na noite de quarta-feira,
6, a entidade realizou uma
solenidade, em sua sede, para
comemorar esse quarto de século de
fundação. Diretores do SEEB-Passo
Fundo estiveram presentes levando
os cumprimentos de nossa entidade
e da categoria bancária aos
companheiros do Cetap.
AGRICULTURA - II

Feira Ecológica
acontece amanhã
Uma vez que, na matéria acima
falamos em agricultura ecológica, fica
o convite a bancárias e bancários para
que compareçam à Feira Ecológica
que acontece todos os sábados na
Praça da Mãe, em frente ao colégio
Fagundes dos Reis. Já a partir das 6
horas, pequenos produtores agrícolas
de diversos municípios estarão
oferecendo alimentos produzidos sem
o uso de agrotóxicos. Ou seja, melhor
qualidade na nossa mesa, o que
significa também mais saúde, para nós
e para os agricultores, além de meio
ambiente preservado.
PIADINHA
Em seu leito de morte, o marido diz à
esposa:
-Mulher, o que há de errado com o
nosso menino mais novo? De todos os
nossos seis filhos, ele é o único
diferente dos demais! Alguma vez você
me traiu? Me conte, eu preciso morrer
em paz!
-Não, querido! Não há nada de errado
com ele!
-Por favor, eu insisto. Preciso saber, pois
minhas forças estão acabando!
-Tá bom, meu amor, já que você insiste,
vou te dizer: ele é o único que é teu filho!!

