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BRADESCO

SOBRECARGA DE TRABALHO

Falta de trabalhadores é comum nas
agências de nossa região
O Sindicato tem recebido
várias denúncias da falta de
trabalhadores
nas
agências
bancárias de Passo Fundo e região.
Muitos bancários têm
procurado a entidade e manifestado
a sua preocupação com este quadro
que pode acarretar no adoecimento
dos trabalhadores que vivenciam esta

dura realidade, diariamente.
Este assunto foi debatido na
reunião da Diretoria Colegiada do
Sindicato que ocorreu no sábado (27)
onde se apontou a necessidade de
ações mais incisivas para que os
bancos corrijam isto. Não está
descarta a paralisação de agências
com déficit de trabalhadores.

BANCO DO BRASIL

Movimento sindical repudia ameaças
contra funcionários que fizeram greve
O movimento sindical repudia
as práticas antissindicais que estão
ocorrendo nas unidades do Banco do
Brasil contra funcionários que fizeram
a greve nacional da categoria. Os
sindicatos
estão
recebendo
denúncias de procedimentos de
administradores do banco que
afrontam a forma de compensação
dos dias parados prevista na cláusula
56ª da Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT).
Os funcionários não devem
assinar planilha alguma sobre

compensação de horas de greve, pois
isto não está previsto na CCT e no
acordo aditivo assinado pelo banco.
Qualquer documento desse
gênero deve ser impresso e retido
pelos bancários para eventual
denuncia ao sindicato e à justiça
contra o gestor que está assinando
tais práticas de assédio moral e
prática antissindical.
Qualquer novo abuso ou
truque deve ser denunciado
imediatamente pelos funcionários aos
sindicatos e às federações.

ITAÚ

Lucro de R$ 10,1 bi e corte de 19,4 mil
empregos em um ano e meio
O Itaú anunciou na terça-feira
(23) um lucro líquido de R$ 10,102
bilhões nos nove primeiros meses
deste ano, alcançando o segundo
maior lucro acumulado de janeiro a
setembro entre os bancos de capital
aberto
brasileiro,
segundo
levantamento da consultoria
Economatica.
Apesar desse resultado
bilionário, o banco cortou 7.831
postos de trabalho até setembro.
Desta forma, o banco aprofundou
ainda mais o processo de
fechamento de empregos iniciado em
abril do ano passado, totalizando a

extinção de 19.409 vagas, conforme
análise feita pelo Dieese.
As provisões para devedores
duvidosos passaram de R$
14.458.717 nos primeiros nove
meses em 2011 para R$ 17.959.140
no mesmo período de 2012, um
crescimento de 24,21%.Não fosse
por isso, o lucro seria ainda maior.
Houve
aumento
de
aproximadamente 16% nas receitas
de tarifas bancárias, passando de R$
3,75 bilhões para R$ 4,35 bilhões, em
comparação ao terceiro trimestre de
2011 e tiveram crescimento de 0,58%
nestes três meses recentes.

Lucro de R$ 8,6 bi
até setembro
O Bradesco anunciou, na
segunda-feira (22), um lucro líquido
ajustado de R$ 8,605 bilhões até
setembro, alta de 2,1% sobre os
primeiros nove meses de 2011. O
banco voltou a usar a manobra das
elevadas provisões para devedores
duvidosos (PDD), provisionando R$
3,303 bilhões de julho a setembro,
alta de 18,9% contra o mesmo
período de 2011. Se não fosse esse
truque da PDD, o lucro teria sido
ainda maior.
Apesar do lucro astronômico,
o Bradesco fechou 431 postos de
trabalho entre julho e setembro,
totalizando 1.002 cortes de
empregos nos últimos seis meses.
Com isso, o quadro caiu para 104.100
funcionários em todo o banco.
SANTANDER

Lucro de R$ 5,6 bi
em nove meses
O Santander Brasil divulgou na
quinta-feira (25) lucro líquido de R$
5,694 bilhões de janeiro a setembro
deste ano, o que significa uma queda
de 4,41% em relação aos primeiros
nove meses de 2011. Esse montante
representa 25% do resultado do
banco espanhol em todo mundo.
O número de trabalhadores
subiu para 55.120, significando a
criação de 202 vagas. As provisões
para devedores duvidosos (PDDs)
somaram R$ 11,389 bilhões.
Houve um crescimento de
20,14% na renda de tarifas em 12
meses, atingindo R$ 2,285 bilhões, e
3,2%, no último trimestre, alcançando
a cifra de R$ 763 milhões.
PIADINHA
-Papai, como se chama a união com
várias mulheres?
-Poligamia, meu filho!
-E com uma, pai?
-Monotonia,
meu
filho...

