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Lucro de quase 3 bilhões afasta banco
de sua função social
fabulosos e competir com os bancos
privados, o BB precisa reafirmar o seu
papel de banco público, induzindo o
sistema financeiro nacional a oferecer
crédito mais barato, qualidade de
atendimento para os clientes e a
população, e investir com força no
desenvolvimento com distribuição de
renda e inclusão social.
O BB continua fora de rota,
pois insiste em direcionar o crédito
majoritariamente para o consumo.
O resultado dos balanços do
BB e dos demais bancos demonstra
que os trabalhadores devem, na
campanha salarial que se aproxima,
lutar por valorização dos pisos
salariais, aumento real, melhor PLR,
condições adequadas de saúde e
mais segurança, dentre outras
demandas.

HSBC

Maior banco da Europa fala em cortar
custos
O novo presidente do HSBC
vai cortar gastos na divisão de varejo
do banco e poderá vender o braço de
cartões de crédito nos Estados
Unidos, em uma tentativa de fazer o
grupo financeiro reduzir US$ 3,5
bilhões em custos e retomar a
lucratividade.
A informação foi divulgada
nesta quarta-feira, dia 11, pela agência
de notícias Reuters.O HSBC tem
operações em 87 mercados, 95
milhões de clientes e 300 mil
funcionários.
O movimento sindical espera
que esse corte de custos não atinja
as agências no Brasil, uma vez que
constatamos a escassez de
funcionários, uma série de
terceirizações implementadas e
exigência de cumprimento de metas
que vão além da capacidade dos
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BANCO DO BRASIL

O Banco do Brasil anunciou
na manhã da terça-feira, dia 10, o
lucro líquido de R$ 2,932 bilhões no
primeiro trimestre deste ano, com
crescimento de 24,7% no confronto
com o mesmo período em 2010.
Esse resultado é fruto do
empenho e dedicação dos
trabalhadores do BB, submetidos à
cobrança de metas abusivas para
venda de produtos e à prática de
assédio moral, o que não pode ser
tolerado numa empresa que deveria
valorizar os seus funcionários.
Além disso, esses números
são reflexo das altas taxas de juros
cobrados dos clientes, muitos
empurrados para a utilização de
correspondentes em condições
precárias de trabalho e segurança.
Mais do que apresentar lucros
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trabalhadores. Por isso, não há a
possibilidade de apertar ainda mais o
cinto no Brasil.
Segundo a Reuters, na área de
varejo, o banco vai se concentrar em
mercados principais, como Hong
Kong e Inglaterra, mercados de alto
crescimento
como
México,
Cingapura, Turquia e Brasil e em
países menores onde o grupo tem
forte presença.
A instituição vai sair das
atividades de varejo na Rússia e rever
as atividades de suas 475 agências
nos Estados Unidos e da divisão de
cartões de crédito no país.
O maior banco da Europa
enfrenta a necessidade de
reformulação,pois mais de dois
quintos de seus negócios não estão
entregando seu custo, afirmou o
presidente-executivo, Stuart Gulliver

Valores devem
acompanhar a
lucratividade

No melhor cenário projetado
por sindicalistas, apenas três grandes
categorias de trabalhadores bancários, petroleiros e metalúrgicos
de montadoras - devem injetar na
economia neste ano e no início de
2012 pelo menos R$ 6 bilhões a título
de Participação nos Lucros e
Resultados (PLR).
O valor é calculado tendo
como base o crescimento de 30% no
lucro dos seis maiores bancos em
2010 (Itaú Unibanco, Banco do Brasil,
Bradesco, Caixa, Santander e
HSBC), o resultado de R$ 35,189
bilhões da Petrobrás e acordos com
montadoras.
Embora uma PLR maior seja
importante, a pauta de reivindicações
que será entregue à Fenaban em
agosto deve primar por aumento real
nos salários, além da melhoria nas
condições de trabalho e emprego, de
um modo geral.
SEEB

Filie-se já!

Convidamos a todos os
bancários e bancárias de Passo
Fundo e região, que ainda não fazem
parte do corpo de associados do
Sindicato a se filiarem à entidade.
A força de um Sindicato está
nas mãos dos trabalhadores que ele
representa.
Informe-se com os diretores
do SEEB Passo Fundo sobre a
filiação e suas vantagens. Filie-se já!
PIADINHA
Em aula, a professora adverte um
aluno sonolento, já meio adormecido:
-Pedrinho, em aula não se pode
dormir...
Resignado, Pedrinho responde:
-Claro que não se pode. A senhora
não
para
de
falar!

