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EMPREGO - I

BANCO DO BRASIL

Itaú e Santander: lucros altos e corte de Ainda sobre a reunião
1703 empregos no 1º trimestre de 2014 de 30/04 com a Sureg
Juntos, Itaú e Santander
lucraram nada menos que R$ 5,9
bilhões no primeiro trimestre de 2014.
Porém, mesmo com esses
resultados, os dois bancos fecharam
1.703 postos de trabalho no mesmo
período.
Ao mesmo tempo em que
lucrou R$ 4,529 bilhões, 29% a mais
que no primeiro trimestre de 2013, o Itaú
excluiu 733 trabalhadores de seu

quadro de funcionários. Enquanto isso,
ainda que 6% menor que o do 1º
trimestre do ano passado, o lucro do
Santander foi enorme: R$1,428 bilhão.
E, em matéria de demissões e corte
de funcionários, o banco espanhol não
quis ficar atrás do Itaú: cortou 970
postos de trabalho.
Em doze meses, Itaú e
Santander fecharam, respectivamente,
2.759 e 4.833 vagas de trabalho.

EMPREGO - II

Ao invés de demitirem, os bancos têm
é que abrir mais vagas de trabalho
Já faz mais de um quindênio
(15 anos) que os bancos brasileiros
vêm auferindo lucros portentosos.
Mais que isso, o que vemos,
normalmente, é esses lucros
crescendo mais e mais de um período
para outro. Assim, não há justificativa
plausível para os frequentes cortes de
postos de trabalho que, à exceção da
Caixa Econômica Federal e do
Banrisul, os bancos, de um modo
geral, vêm implementando.
Por isso, a categoria bancária
precisará intensificar a luta para

obrigar os bancos a aumentarem o
nível de emprego no setor. Para tanto,
será preciso buscar o apoio da
sociedade. É preciso que deixemos
claro ao povo brasileiro que os bancos
têm o dever de oferecer algo em troca
dos gordos lucros obtidos deste
mesmo povo.
Não se trata de mendicância,
não se trata de assistencialismo. A
melhor contrapartida que os bancos
podem e devem ofertar ao povo
brasileiro é a geração de mais postos
de trabalho no setor.

DE OLHO NA MÍDIA

Chomsky cobra sanções aos EUA por
terem roubado Guantánamo de Cuba
“Os Estados Unidos, que
impuseram duras sanções à Rússia
por causa das tropas deslocadas para
a fronteira com a Ucrânia, teriam que
sofrer outras mais severas por terem
ocupado a baía de Guantânamo,
roubada a Cuba em 1903.
Guantânamo foi roubada de Cuba, a
ponta de pistola, em 1903, e, apesar dos
esforços dos cubanos em recuperá-la,
segue retida sob posse dos EUA.”
Assim se pronunciou o linguista
e filósofo estadunidense, Noam
Chomsky, sobre as sanções que o

governo dos EUA, do ditador que se
pretende dono do mundo, Barack
Obama, impôs à Rússia.
Enquanto isso, quanto à
questão Rússia/Ucrânia, os órgãos da
mídia hegemônica cumprem o papel a
eles designados pelo Sistema de Poder
que domina os Estados Unidos e a
maior parte do planeta: mentir e nos
desinformar sempre.
Para saber mais sobre as
declarações de Noam Chomsky,
acesse http://www.rebelion.org/
noticia.php?id=184195.

Na reunião que o Sindicato
realizou com a Superintendência
Regional do Banco do Brasil, no dia 30/
04, os diretores do SEEB-PF alertaram
o Superintendente, Sr Vilson Ames, de
que outras dependências além da
agência São Cristóvão apresentam
problemas com os gestores e que, em
breve, possivelmente, ele teria mais
“dores de cabeça”.
Ar condicionado - os dirigentes
sindicais ainda solicitaram ao
Superintendente para que ele
interceda no sentido de que seja
providenciada uma limpeza geral nos
dutos de ar condicionado de todo o
prédio central do BB. Conforme
alguns funcionários, faz muitos anos
que essa limpeza não é feita.
SANTANDER

Diretores do banco
terão aumento de 48,3%
R$ 5,7 milhões será o ganho médio
de cada diretor em 2014
A assembléia dos acionistas do
Santander realizada no dia 30/04 definiu
o aumento dos ganhos dos diretores
neste ano: 48,3%. Assim, em 2014 cada
diretor do Santander Brasil vai receber,
em média, R$ 5,7 milhões a título de
salários, bônus e participação nos
resultados. Sim, este é o mesmo
banco que, no ano passado, eliminou
4.371 postos de trabalho.
A meritocracia neoliberal é isso.
É bem possível que a grande maioria
desses trabalhadores demitidos em
2013 não tenha recebido, em um ano
de trabalho, nem 1% da quantia que
será destinada aos diretores.
PIADINHA
Dois amigos se encontram:
— Rapaz, você parece preocupado.
— Sim, e estou muito — responde o
outro.
— O meu médico disse que eu não
posso mais jogar futebol.
— Sério? Ele te examinou?

