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Folha Bancaria

a desembargadora Rilma Aparecida He-
leutério, do Tribunal Regional do Tra-

balho da 2ª Região, deferiu liminar ingres-
sada pelo Sindicato e suspendeu todas as 
demissões sem justa causa feitas pelo San-
tander na primeira semana de dezembro. 

Luta em defesa 
dos bancários
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De acordo com a juíza, todas as dispensas 
em São Paulo, Osasco e região no mês de 
dezembro estão suspensas. Caso o Santan-
der desobedeça a liminar que proíbe as de-
missões, o banco pagará multa diária de 
R$ 100 mil.
As demissões no Santander começaram na 

Torre, atingindo 40 funcionários, depois che-
gou a quase dois mil em todo o país foram 
dispensados. A esses desligamentos o Sindi-
cato respondeu com paralisações em agências 
e nas concentrações Torre e Casa 3.

itaú
Dirigentes sindicais protestaram em agên-

cias instaladas em shopping centers em 
função de o Itaú ter ampliado o horário de 
atendimento destas unidades. A entidade 
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defende que seja respeitada a jornada de seis 
horas e a adoção de dois turnos de trabalho.

educação - O prazo para requerer o auxílio
-educação vai de 3 de dezembro a 11 de janei-
ro. Mil bolsas para a graduação são exclusivas 
às PCD’s. A bolsa é concedida na forma de 
reembolso e corresponde a 70% da mensali-
dade, limitado a R$ 320. Outras informações 
ligue 0800 770 2077.

 u Contra horário estendido 
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caixa federaL
Em janeiro de 2013, a Caixa pagará aos em-

pregados os Deltas relativos à promoção por 
mérito. A distribuição dependerá da avalia-
ção de desempenho feita em dezembro. Ca-
da Delta corresponde a reajuste de 2,3%. As 
regras estão detalhadas no: www.spbancarios.
com.br/Noticias.aspx?id=2038  

 u Promoção virá em janeiro



5

banco do brasiL
Os protestos do funcionalismo contra as prá-

ticas antissindicais continuam em função de 
o BB manter a pressão para a compensação 
dos dias da greve. A questão foi discutida em 
audiência no Ministério Público do Trabalho, 
na qual o banco se negou a debater o assunto.
Já no dia 7 de dezembro, os bancários reali-

zaram o Dia do Vermelho para que a Cassi e 
a Previ sejam para todos e com qualidade. 

 u Dia do Vermelho no BB
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esclarecimento: Em função do período de 
férias coletivas na gráfica braille Civiam, a 
próxima edição deste informativo circulará 
no início de fevereiro. Acompanhe as notícias 
do Sindicato acessando o www.spbancarios.
com.br e se cadastrando no www.spbancarios.
com.br/servicos/email.aspx
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