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SANTANDER

O acordo foi construído após
diversas audiências no TRT. Ele não
reverte todas as demissões, mas
diminui o impacto social das 440
dispensas realizadas pelo Santander
somente na base do Sindicato de SP.
É importante reforçar também
que se não fosse a rápida resposta
do movimento sindical, por meio de
manifestações,
denúncias
à
população e à Justiça, o número
poderia ser bem maior, pois havia
boatos de que o total poderia chegar
a cinco mil em todo o país.

CRISE PARA QUEM?

100 mais ricos do mundo ganharam
US$ 241 bi em 2012
Com efeitos avassaladores
sobre a população mundial desde sua
eclosão, em setembro de 2008, a
crise econômica foi bastante positiva
em 2012 para os bilionários do
planeta, conforme revela resumo
anual da agência Bloomberg,
publicado nesta quarta-feira (2).
As 100 pessoas mais ricas do
mundo ganharam US$ 241 bilhões no
ano que passou ou, de acordo com
comparação feita pelo jornal

Publico.es, tudo o que a Espanha - um
dos países mais atingidos pela crise gastou com aposentadorias,
desemprego, saúde e benefícios
sociais em 2012. Todas as fortunas
juntas somam agora US$ 1,9 trilhão.
No topo da lista da Bloomberg
está o magnata mexicano Carlos Slim,
com uma fortuna avaliada em US$
75,2 bilhões. Somente 16 dos 100
maiores magnatas do mundo tiveram
perdas
no
ano
passado.

QUEM PAGA ESTA CONTA

Espanha demitiu 2.162 trabalhadores
por dia em 2012
A crise econômica enfrentada
pela Espanha causou o fechamento
de 2.162 postos de trabalho por dia,
em média, no país em 2012, de
acordo com dados divulgados pelo
governo local. Durante todo o ano
passado, 787,2 mil espanhóis
perderam o emprego e o índice de
desocupaçãoo chegou a 4,85 milhões
de pessoas.
Os setores que registraram o
maior número de vagas fechadas
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PESQUISA DO CNJ

Bancários de São Paulo aprovam
acordo com o banco
Os bancários demitidos sem
justa causa em dezembro de 2012
que comprovem diagnóstico positivo
de câncer, HIV e Lupus terão de ser
reintegrados pelo Santander; os
empregados que estavam há seis
meses da estabilidade préaposentadoria poderão optar pela
reintegração ou serem indenizados;
e os desligados com menos de 10
anos de empresa receberão um
salário nominal, com limite de R$ 5
mil, e seis meses de valealimentação.
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foram o de atividades sanitárias e
serviços sociais (56,2 mil), construção
(22,0 mil), hotelaria (15,9 mil) e
indústria (14,4 mil).
Não tem segredo. Para que
poucos ganhem muito - especulando
e explorando exaustivamente a mãode-obra alheia -, muitos são
obrigados a ganhar pouco para que a
conta venha a fechar. Invariavelmente,
são este “muitos” os maiores
sacrificados quando o “sistema” falha.

Bancos lideram
ações no judiciário
O Conselho Nacional de Justiça
realizou uma pesquisa com os 100
maiores litigantes do Judiciário, com
base no número de processos
iniciados no período entre janeiro e
outubro de 2011.
As instituições financeiras
lideraram as participações no
Judiciário. O destaque do setor
privado coube aos bancos, com uma
grande participação, incluindo suas
financeiras e empresas de leasing.
A liderança, entre as empresas,
coube à BV Financeira, com 1,51%
das causas. Na sequência aparece
o Bradesco, com 0,99% das causas
na justiça. Valor semelhante é do
banco público Caixa Econômica
Federal com o correspondente a
0,95% das causas pendentes.
ITAÚ

Prazo para bolsa
auxílio-educação
O período de inscrições para os
funcionários do Itaú solicitarem a
bolsa auxílio-educação, programa
que subsidia parte das despesas
com a primeira graduação, termina na
próxima sexta-feira, dia 11. As regras
para participar estão publicadas na
íntegra no portal da instituição
financeira.
São 5.500 bolsas de estudo
concedidas aos trabalhadores do
banco em todo o país. A bolsa é
concedida na forma de reembolso,
correspondendo a 70% da
mensalidade, limitado a R$ 320.
PIADINHA
-Quanto tempo? Como vão as
coisas?
-Eu vou ser pai pela primeira vez!
-Que legal! Meus parabéns!E a sua
mulher está feliz?
-Por enquanto está! Mas, na hora que
ela souber, vai ficar uma fera!

