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PPR/PSV

retomada do diálogo, contando
inclusive com a participação da
diretora de Recursos Humanos, Vera
Saicali, a negociação frustrou o
movimento sindical.
Havia a expectativa de que o
banco apresentasse algo de concreto
com relação ao pagamento do PPR/
PSV, no próximo 27 de fevereiro. Ao
contrário, o banco disse que não pode
alterar nada em relação ao programa
de 2011, mesmo reconhecendo que
existem diversas falhas no programa.

BALANÇO I

Lucro do Bradesco aumenta 14,2% e
atinge R$ 11,19 bilhões em 2011
O Bradesco encerrou 2011 com
lucro líquido ajustado de R$ 11,19
bilhões, o que representa um
crescimento de 14,2% em relação ao
resultado do ano anterior (R$ 9,804
bilhões).
Esse lucro fantástico do banco
é resultado, sobretudo, das altas taxas
de juros praticadas no Brasil, sem
contrapartidas sociais. Os números
comprovam que o banco tem plenas
condições para valorizar os seus

trabalhadores com a elevação dos
pisos salariais e o atendimento da
pauta específica de reivindicações.
Com esse lucro, o Bradesco só
ficou atrás dos resultados de Itaú (R$
11,708 bilhões) e Banco do Brasil (R$
11,296 bilhões), ambos em 2010.
Entre os dez maiores lucros
anuais da historia dos bancos
brasileiros, quatro são do Bradesco.
Itau e Banco do Brasil possuem três
balanços recordes, cada um.

BALANÇO II

Santander lucra R$ 7,75 bilhões em
2011, com crescimento de 5,1%
O Santander Brasil registrou
lucro líquido de R$ 7,755 bilhões em
2011, o que representa um
crescimento de 5,1% em relação a
2010.O balanço foi divulgado na
manhã desta terça-feira (31).
Com esse lucro estrondoso o
Santander não tem desculpas para
deixar de atender as justas
reivindicações dos funcionários e
aposentados.
Esse resultado é, acima de
tudo, fruto do empenho e dedicação
dos trabalhadores, submetidos à
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CAIXA FEDERAL

HSBC não atende reivindicações e
frustra seus funcionários
A Contraf-CUT, federações e
sindicatos retomaram na manhã
desta terça-feira (31) as negociações
com o HSBC, na sede da
Confederação, no centro de São
Paulo. O principal ponto da pauta foi
a reivindicação de alterações no PPR/
PSV de 2011, dentre elas a não
compensação dos programas
próprios de remuneração variável na
Participação nos Lucros e Resultados
(PLR) da categoria.
Apesar de ser positiva a
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pressão de metas abusivas, assédio
moral e sobrecarga de trabalho, o que
precisa mudar, a fim de que haja
respeito, valorização profissional e
dignidade no Santander.
A Espanha responde por apenas
cerca de 10% do lucro do grupo. Em
2011, a América Latina, liderada pelo
Brasil, responde por 51% do lucro do
grupo, puxado pelo Brasil que soma
28%. Mesmo assim, a maior parte do
lucro migra para a Europa para apagar
os “incêndios” provocados pela crise
que assola o velho continente.

Incorporação do
REB ainda pendente
Os
representantes
do
movimento sindical exercem pressão
permanente sobre a patrocinadora e
órgãos governamentais pela
conclusão do processo de
incorporação do REB ao Novo Plano.
A
informação
dos
representantes da Caixa Econômica
Federal foi de que a conclusão do
processo segue pendente de
manifestação do Ministério da
Fazenda.
A proposta atende aos anseios
dos participantes e cumpre todas as
exigências legais, mas, apesar de
exigir a aprovação dos órgãos de
controle da Caixa, a legislação não
estabelece prazo para que o
Ministério da Fazenda se posicione
acerca de propostas de alteração
regulamentar de plano de benefícios.
CRISE NA EUROPA

Espanha inicia caça
aos bancários
A crise ameaça os bancários
da Espanha. Conforme denúncia da
Federação Bancária da CC.OO
(Comfia), vários executivos do
mercado financeiro defendem o corte
de 20% da folha de pagamento das
instituições financeiras e o
fechamento de 8 mil agências por
causa da extensão da crise.
Os
bancos
pretendem
dispensar num futuro próximo cerca
de 40 mil trabalhadores. A tese foi
publicamente confirmada na última
sexta-feira (27) pelo dirigente da
CaixaBank, Juan María Nin. Ele disse
que “é quase certo uma
reestruturação de 20% no setor”.
PIADINHA
-Nossa! Desde quando você passou
a usar brincos?
-Desde que minha mulher achou um
par no porta-luvas do carro!

