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Assembleia de previsão orçamentária
será realizada no dia 21, às 18 horas
ser realizada no dia 21 de dezembro
de 2012, às 17:30 horas em primeira
chamada e às 18 horas em segunda
chamada, com qualquer número de
presentes, na sede da entidade, na rua
Gal. Osório, nº1411, centro.

SANTANDER I

Paralisações protestam contra o
“Natal das demissões”
Os bancários realizaram
nesta terça-feira (18) um dia nacional
de luta contra as demissões em
massa no Santander. Com faixas,
cartazes e carro de som, os
trabalhadores paralisaram agências e
centro administrativos em todo o país
e protestam contra a falta de respeito
do banco espanhol com o Brasil e os
brasileiros.
A instituição desligou 1.280
empregados nos primeiros dias de

dezembro em todo país.
Em Passo Fundo, o Sindicato
manteve as duas agências do
Santander fechadas até o meio-dia. As
demissões realizadas pelo Santander
aconteceram sem qualquer discussão
prévia com o movimento sindical e
sem nenhuma justificativa, sobretudo
diante do lucro de R$ 4,7 bilhões até
setembro, que representa 26% do
lucro mundial do banco,números
superiores aos da matriz espanhola.

SANTANDER II

Minstério do Trabalho e Emprego
cobra o fim das demissões
A Contraf-CUT também
espera resposta do Santander para a
proposta feita pelo secretário de
Relações de Trabalho do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), Manoel
Messias, durante audiência com a
Contraf-CUT e o Sindicato dos
Bancários de São Paulo na última
quinta-feira (13), em Brasília. Ele
propôs a suspensão das demissões
efetuadas em dezembro, conforme
liminar concedida no TRT-SP, e a
abertura de um processo de diálogo
e negociação coletiva, resguardando
as medidas já tomadas pelas
entidades sindicais.
Messias salientou o esforço
do MTE para combater a rotatividade,
reafirmado o compromisso assumido
pelo ministro Brizola Neto, por ocasião
da 14ª Conferência Nacional dos
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Conforme dispõe o estatuto da
entidade, a diretoria do SEEB Passo
Fundo e Região convoca os
bancários associados para a
Assembleia Ordinária de Previsão
Orçamentária para o ano de 2013 a
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Bancários, ocorrida em julho, em
Curitiba. O Ministério ficou de
convocar nova audiência entre as
partes, logo após a resposta do
Santander.
Ocorreu nesta terça-feira, às
16h, a terceira audiência de
conciliação no Tribunal Regional do
Trabalho (TRT) da 2ª Região de São
Paulo. A liminar, requerida pelo
Sindicato, foi deferida pela
desembargadora Rilma Aparecida
Hemetério, durante a primeira
audiência de conciliação, no último dia
6. Caso a direção do Santander
desobedeça, terá de pagar multa
diária de R$ 100 mil. Para a
magistrada, o banco espanhol deveria
respeitar os trabalhadores brasileiros
assim como respeita os da Espanha,
país de origem da empresa.

Queda de 84%, em
um ano
O sistema financeiro nacional
gerou 2.876 novos empregos entre
janeiro e setembro de 2012, o que
representa uma queda de 84,2% em
comparação com o mesmo período
do ano passado. Embora pequeno, o
saldo positivo deve-se às
contratações dos bancos públicos.
Nas instituições privadas, houve
fechamento de 7.286 postos de
trabalho nos primeiros nove meses
do ano, não contabilizadas aí as mais
de duas mil demissões efetuadas
pelo Santander em dezembro.
A rotatividade de mão-de-obra
continua sendo utilizada pelos bancos
para reduzir os salários.
Nos primeiros três trimestres
de 2012, o salário médio dos
trabalhadores contratados foi 38,65%
inferior ao dos desligados.
EMPREGO II

Rotatividade reduz
salários
De acordo com a pesquisa
Contraf-CUT/Dieese, a remuneração
média dos trabalhadores admitidos foi
de R$ 2.693,79 e a dos desligados
de R$ 4.390,87 nos primeiros três
trimestres - uma diferença de
38,65%.
Isso demonstra claramente,
mais uma vez, a estratégia cruel dos
bancos de utilizar a rotatividade para
reduzir a despesa de pessoal.
PIADINHA
Um homem vê uma vovó se
exercitando numa praça e pergunta:
-De onde a senhora tira tanta
vitalidade? A velhinha responde:
-Eu sou bancária. Acordo às 7h, vou
para o banco, atendo 600 clientes,
ajudo em todos os setores, saio às
19h e levo serviço para casa. O rapaz
pergunta:-Quantos anos a senhora
tem? E ela:- Eu? Vinte e três anos!!!

