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SANTANDER

Bancários cobram valorização e
definem pauta específica
A Contraf-CUT reuniu os
integrantes da Comissão de
Organização dos Empregados (COE)
do HSBC, na segunda e terça-feira,
dias 12 e 13, em Curitiba, para debater
as principais demandas específicas
no banco inglês. O encontro foi
realizado no Espaço Cultural e
Esportivo dos Bancários.
O objetivo era, justamente,
discutir a pauta do encontro
internacional, bem como as
transformações que o banco está

implementando em sua estrutura em
toda a América Latina, inclusive
vendendo participações em alguns
países, como no Chile.
Os representantes dos
trabalhadores também debateram a
pauta de reivindicações específicas
que contém temas relacionados ao
emprego, terceirização, saúde e
condições de trabalho, remuneração
variável (PLR, PSV e PPR),
previdência complementar e
segurança
bancária.

SEGURANÇA BANCÁRIA

Polícia Federal multa dez bancos em
R$ 1,258 milhão por falhas
A Polícia Federal multou na
quinta-feira (15) dez bancos em R$
1,258 milhão por descumprimento da
lei federal nº 7.102/83 e normas de
segurança, durante a 92ª reunião da
Comissão Consultiva para Assuntos
de Segurança Privada (CCASP) do
Ministério da Justiça, em Brasília.
Santander, Bradesco, Itaú
Unibanco, Banco do Brasil e Caixa
Econômica Federal foram os bancos
mais punidos. Foi a quarta e última
reunião da CCASP em 2011. Também
participam entidades dos vigilantes,
governo, Febraban e empresas de

segurança, transporte de valores e
centros de formação de vigilantes.
Veja a relação das multas de
cada banco:
Santander R$ 564.278,00
Bradesco R$ 196.456,00
Itaú Unibanco R$ 149.990,00
Banco do Brasil - R$ 125.434,00
Caixa R$ 113.068,00
HSBC R$ 63.600,00
Banif R$ 14.134,00
Banestes R$ 10.600,00
Bonsucesso R$ 10.600,00
Mercantil do Brasil-R$ 10.600,00
Total de multas: R$ 1.258.760,00

Assinado o acordo
aditivo e PPRS
A Contraf-CUT, federações e
sindicatos assinaram na sexta-feira
(16) com o Santander o acordo
coletivo de trabalho, que é aditivo à
convenção coletiva de trabalho
firmado com a Fenaban.
Também foi assinado o acordo
do Programa de Participação nos
Resultados do Santander (PPRS),
bem como os Termos de
Compromisso do Banesprev e
Cabesp e um novo que garante aos
funcionários oriundos do Banespa a
opção de migração ao plano de
cargos e salários do banco.
A íntegra do acordo pode ser
lida em www.contrafcut.org.br. Todos
os instrumentos firmados têm
validade
de
um
ano.
BRADESCO/PORTO ALEGRE

Desrespeito à
legislação
O SindBancários (POA) volta a
alertar e informar a todos os
funcionários do Bradesco que a
instituição continua atuando de forma
incorreta nas demissões.
Conforme determinação legal da
Superintendência Regional de
Trabalho e Emprego (SRTE), todos
devem fazer exame demissional.O
banco coage os bancários a fazer o
exame logo após o comunicado de
desligamento, o que não é
necessário. Também manda um
administrador acompanhar o
bancário.
Em caso de desligamento contate
sempre o Sindicato, busque seus
direitos e esclareça suas dúvidas.
PIADINHA
Um homem entra no bar e pergunta
ao dono: - Com licença, gastei 3 mil
reais com bebidas, mulheres e jogo
aqui, ontem à noite? - Foi…isso
mesmo. -Que alívio! Pensei que
tivesse perdido o dinheiro!

