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LUCRATIVIDADE

50,7 bilhões em 2011.
A sociedade brasileira não
pode
mais
tolerar
esse
enriquecimento do sistema financeiro.
É uma afronta a toda a sociedade, uma
vez que parte considerável é fruto da
cobrança abusiva de juros, spreads e
tarifas, os mais altos do mundo. É
preciso distribuir renda. Um executivo
de banco chega a ganhar até 400
vezes a renda de um bancário que
recebe o piso da categoria no Brasil.

A IMPARCIALIDADE DA JUSTIÇA

Em Manaus, Bradesco financia
encontro de magistrados
A direção do Bradesco ajudou
a pagar as despesas do último
encontro de presidentes de Tribunais
de Justiça estaduais, realizado em
um hotel de luxo em Manaus, no fim
de semana retrasado. A outra parte
dos gastos foi custeada pelo governo
do Estado do Amazonas.
Conforme
reportagem
publicada na segunda-feira (9) pelo
jornal Zero Hora, na programação do
91º Encontro do Colégio Permanente
de Presidentes de Tribunais de
Justiça não houve apenas palestras
e reuniões, mas também eventos

sociais e turismo, como um passeio
em iate pelo Rio Negro. Segundo o
presidente do TJ do Amazonas, João
Simões, o encontro custou cerca de
R$ 200 mil.
O TJ do Amazonas e o
Bradesco já foram protagonistas de
uma polêmica no meio jurídico do
Estado no ano passado.
Segundo a Zero Hora, a pedido
do banco, o TJ-AM promoveu dois
mutirões de conciliação judicial em que
90% dos processos tinham como
autor o próprio banco ou empresas do
grupo. Pura coincidência!

ITAÚ

Em Porto Alegre, Sindicato protesta
por melhores condições de trabalho
As agências do Itaú de Porto
Alegre foram alvo de manifestações
dos bancários na manhã da quartafeira (11). Nas unidades, as más
condições de trabalho, acúmulo de
serviço, falta de pessoal, filas, desvio
de funções e outros problemas são
provocados pela política do banco.
Esta triste realidade também pode ser
percebida nas agências de Passo
Fundo e Região.
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CAIXA FEDERAL

Bancos têm retorno anual de 27,3%
sobre o patrimônio
O movimento sindical tem
criticado o retorno anual de 27,3%
sobre o patrimônio dos bancos no
Brasil, o que coloca o país em
primeiro lugar no ranking feito no
primeiro semestre do ano passado
pelo FMI entre as dez maiores
economias do mundo.
Hoje mais de 80% do sistema
financeiro está concentrado em seis
grandes bancos. Os cinco maiores
bancos do país lucraram mais de R$
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A instituição que mais lucrou em
2011 é a mesma que mais demitiu,
bem diferente do que o banco
apresenta na mídia.
Os diretores do SindBancários
fizeram distribuição de uma carta
aberta à população, expondo os
motivos dos protestos.
As agências visitadas foram a José
do Patrocínio, Praia de Belas, Barra
Shopping
e
Teresópolis.

7º e 8º horas no
aditivo da CCV
A Contraf-CUT assinou na
quinta-feira (12) com a Caixa
Econômica Federal, em Brasília, um
termo aditivo ao Acordo Coletivo de
Trabalho 2011/2012 que amplia o
público alvo da Comissão de
Conciliação Voluntária (CCV).
Com isso, a CCV passa a ser
admitida também em casos de
postulação de direitos relativos às 7ª
e 8ª horas dos ocupantes de cargos
em comissão de natureza técnica.
Pode ser transacionado o passivo
dos últimos cinco anos. Para quem
não está mais na função, a data de
referência para o cálculo do passivo
a ser transacionado é o dia 1º de
setembro de 2011.
O total de empregados que
passam a ter possibilidade de tratar
do passivo das 7ª e 8ª horas sem a
necessidade de ingressar com ação
judicial chega a 8.300 em todo o país
SINDICATO

Reunião da
Diretoria Colegiada
Convocamos os diretores do
SEEB Passo Fundo e Região a
participar da reunião da Diretoria
Colegiada que acontecerá no
próximo dia 28 de abril, na sede do
Sindicato.
A referida reunião começará
às 9 horas , sendo aberta à
participação de todos os bancários
e bancárias. Venham ao Sindicato!
PIADINHA
Samuel encontra-se com o velho
amigo Jacó: - E aí Jacó, como vai,
meu amigo? - Vou muito mal! - Por
que Jacó, o que foi que aconteceu?
-Minha mãe morreu na semana
passada! - Nao diga! O que é que ela
tinha? - Pouca coisa. Uma casa,
duas lojinhas no centro da cidade e
um terreninho no interior!

