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DEMISSÕES NO SANTANDER I

banco espanhol com o movimento
sindical e os trabalhadores.
As demissões atingiram
principalmente funcionários com mais
de 10 anos de casa, muitos gerentes
e oriundos de bancos adquiridos
(Banespa,
Real,
Sudameris,
Meridional, Noroeste), perto da
aposentadoria e até pessoas com
algum tipo deficiência física.

DEMISSÕES NO SANTANDER II

Banco apresenta números duvidosos
Cobrado pelo TRT-SP, o
Santander admitiu nesta terça-feira
(11) ter realizado mil desligamentos
em todo o país, mas informações
levantadas pelos representantes dos
trabalhadores indicam que, de fato, o
número de demissões ultrapassa 2
mil no Brasil.
O Santander entregou ao TRTSP uma lista na qual constam os
nomes de 440 trabalhadores na base
teritorial do Sindicato dos Bancários
de São Paulo em processo de
demissão, em dezembro.O banco

alega que esse total não caracteriza
demissão em massa.Segundo
levantamento da entidade, a média de
homologações do Santander em São
Paulo, Osasco e região é de 77,8 ao
mês, em 2012, muito abaixo das 440
previstas para dezembro.
Cabe registrar que o
Santander não está demitindo na
Espanha onde há crise, nem em
outros países da América Latina. Por
que
dispensa
trabalhadores
brasileiros que produzem 26% do
lucro
mundial
do
banco?

HSBC

Multa recorde de US$ 1,9 bi nos EUA
O HSBC aceitou desembolsar
US$ 1,92 bilhão (quase R$ 4 bilhões)
e pedir desculpas publicamente para
encerrar uma longa investigação
criminal nos Estados Unidos sobre
lavagem de dinheiro na instituição
britânica. É a maior multa já paga por
um banco na história.
Em comunicado divulgado nesta
terça-feira (11), o HSBC admitiu a
quebra de controles e se desculpou
ao anunciar o acordo com o
Departamento de Justiça dos EUA.
”Admitimos a responsabilidade
por nossos erros passados. Temos
afirmado
que
sentimos
profundamente por eles, e o fazemos
novamente. O HSBC de hoje é uma
organização fundamentalmente
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CAIXA FEDERAL

Audiência no MPT acontece hoje
O Ministério Público do
Trabalho (MPT) realiza nesta quartafeira (12), às 9h30, uma audiência de
mediação entre a Contraf-CUT e o
Santander, em Brasília, sobre as
demissões em massa neste mês de
dezembro, às vésperas do Natal.
A reunião foi solicitada logo
após o início das dispensas em todo
país, diante da falta de diálogo do
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diferente daquela que cometeu tais
erros”, disse o presidente-executivo
do banco, Stuart Gulliver, no
comunicado.
O HSBC estava sendo
investigado há quase quatro anos por
supostamente ter facilitado a
transferência de bilhões de dólares em
favor de países sujeitos a sanções
internacionais, como é o caso do Irã,
e dos cartéis mexicanos de drogas.
Agora, a instituição espera
chegar a um acordo também com o
órgão regulador britânico.
Reguladores dos EUA já têm
acordo firmados com bancos
americanos e europeus que totalizam
cerca de US$ 5 bilhões, todos
motivados por casos semelhantes.

Saúde do
trabalhador
A Contraf-CUT, federações e
sindicatos retomam com a Caixa
Econômica Federal, na terça e
quarta-feira, dias 11 e 12, em Brasília,
a reunião do Grupo de Trabalho
Saúde do Trabalhador e inicia as
discussões do Grupo de Trabalho
Saúde Caixa. Ambos estão previstos
no acordo aditivo 2012-2013
assinado pelas entidades sindicais e
o banco.
É preciso definir, além do
papel do GT, quais as funções
atribuídas ao Conselho de Usuários
e dos Comitês de Acompanhamento
da Rede Credenciada. O Conselho
de Usuários é a instância de
acompanhamento de gestão, não é
deliberativo, mas todas as decisões
sobre o plano devem passar por ele,
tanto em relação a novos
procedimentos
quanto
credenciamentos
e
descredenciamentos e, sobretudo,
os
balanços
do
plano.
VIGILANTES

Risco de vida é
sancionado
A presidente Dilma sancionou
a lei nº 12.740, de 8 de dezembro de
2012, que altera o art. 193 da
Consolidação das Leis do Trabalho CLT, aprovada pelo Decreto- Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, a fim
de redefinir os critérios para
caracterização das atividades ou
operações perigosas, e revoga a Lei
nº 7.369, de 20 de setembro de
1985.O adiconal de risco de vida
corresponde a 30% do salário base
de cada trabalhador desta categoria.
PIADINHA
Um homem muito feio, mas religioso
pergunta ao padre:
-Se eu fizer sexo antes de casar é
pecado?
-Meu filho, no seu caso é milagre!

