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SANTANDER I

audiência de conciliação do dissídio
proposto pelo Sindicato dos Bancários
do Rio de Janeiro foi acertado que
prevaleceriam os mesmos termos
desse acordo.
O objetivo dessa audiência
ampliada é garantir que cada entidade
sindical possa se manifestar sobre as
demissões em massa que ocorreram
no banco espanhol em dezembro e
apresentar propostas de reintegração
dos demitidos e de combate à
rotatividade, a fim de evitar que o
mesmo processo de dispensas volte
a acontecer agora em janeiro e nos
meses seguintes do ano de 2013.

SANTANDER II

Rotatividade atinge o índice de 27,4%
do quadro de funcionários do banco
Enquanto a taxa de
rotatividade no setor bancário foi de
7,6% entre janeiro e novembro de
2012, o índice no Santander atingiu
27,4% no mesmo período. “Isso foi
quase quatro vezes superior à vigente
no setor bancário como um todo. Isso
significa que num período de 11
meses o banco ‘girou’ quase um terço
do seu quadro de pessoal. Mantida
essa taxa em três anos, o banco terá
‘girado’ quase 100% dos seus
funcionários”, avalia o Dieese.

O banco desligou 13.700
empregados entre janeiro e novembro
de 2012 e o maior desligamento
ocorreu em outubro, mês após a
assinatura da convenção coletiva, com
2.208 empregados.
O banco afirma que “não há
nenhum plano de redução de quadros,
com dispensa coletiva, bem como
ressalta que não está sendo vendido”.
Registra ainda que “o seu turn over
encontra-se dentro da média de todo
o segmento financeiro nacional”.

ITAÚ

Cortar empregos é ser eficiente?
A Contraf-CUT criticou nesta
quarta-feira (9) a política do Itaú,
manifestada pelo diretor corporativo
de Controladoria e de Relações com
Investidores, Rogério Calderón, “de
ganhar eficiência em 2013, estratégia
que pode incluir a redução de pessoal,
embora em velocidade menor que no
ano passado”, conforme notícia
divulgada ontem pela Agência
Reuters.
O chamado índice de
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APOSENTADORIA DO INSS

MPT marca audiência ampliada sobre
demissões para o dia 17
O Ministério Público do
Trabalho (MPT) decidiu marcar uma
nova e ampliada audiência de
mediação entre a Contraf-CUT e o
Santander para a próxima quinta-feira
(17), às 14h, em Brasília, o que
possibilitará a participação de
sindicatos e federações de todo país.
A medida foi tomada pela
procuradora do MPT, Ana Cristina
Tostes Ribeiro.Ela disse que o banco
estava disposto a estender o acordo
firmado nos dissídios coletivos com
os Sindicatos dos Bancários de São
Paulo, ABC e Santos no TRT de São
Paulo. O banco informou que na
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eficiência mede quanto um banco
gasta para gerar receita. Portanto,
quanto menor, melhor.
Em setembro último, o do Itaú
estava em 45,5%, enquanto o índice
do Bradesco estava em 41,7% e a do
Banco do Brasil, em 46,8%.
Segundo Calderón, o banco
seguirá atuando fortemente em 2013
para melhorar o indicador, tanto na
redução de despesas quanto na
geração de receitas com tarifas.

Teto aumenta 6,15%
e vai a R$ 4.157,05
O teto da aposentadoria paga
pelo Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) foi reajustado em 6,15%
e passa de R$ 3.916,20 a R$
4.157,05.
O valor mínimo dos benefícios
da Previdência Social a trabalhadores
da inciativa privada é equivalente ao
novo salário mínimo, de R$ 678. Os
valores valem desde 1º de janeiro.
O reajuste será incorporado
aos benefícios de janeiro, pagos em
fevereiro. O maior salário de
contribuição previdenciária também
será de R$ 4.157,05. Todos os
demais benefícios pagos pelo INSS,
além da aposentadoria, foram
reajustados em 6,15%.
ZONA DO EURO

Desemprego atinge
11,8% e é recorde
A taxa de desemprego da
zona do euro bateu um novo recorde
em novembro, subindo a 11,8% e
refletindo a eliminação de 113 mil
empregos,
segundo
dados
divulgados na terça-feira (8) pela
agência oficial de estatísticas da
União Europeia, a Eurostat.
O número de desempregados
no bloco em novembro chegou a
18,82 milhões de pessoas, de acordo
com a agência. Entre pessoas com
até 24 anos, a taxa de desemprego
foi para 24,4% em novembro também um recorde na série
histórica iniciada em 1995 -, de 24,2%
em outubro.
PIADINHA
-Pai, vamos para casa, você tá
bêbado! -Eu não tô bêbado!
-Pai vamos para casa!
-Quer ver como eu não tô bêbado?
Olha aquele cachorro com dois
olhinhos pretos, entrando no bar!
-Pai, vamos para casa! O cachorro
tá
“saindo”
do
bar!

