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10 DE AGOSTO É O “DIA DO BASTA”

SANTANDER É ACUSADO POR NEGOCIAÇÃO IRREGULAR
DE DÓLARES

Fonte: Contraf

O banco Santander foi acusado de realizar negócios irregulares no mercado cambial.
Por esse motivo, o banco terá de desembolsar R$ 3,3 milhões à Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) para encerrar processo
administrativo sancionador (PAS).
De acordo com o processo, a instituição
financeira operou com contratos de dólar futuro, que resultaram na transferência de R$
6,6 milhões para o Banco Santander Central
Hispano (Santander Madri), em 2015.

Foram realizadas seis operações para viabilizar a transferência dos recursos. O responsável pelas ordens de negociação era o
executivo, Rogério Keiiti Endo.
Mesmo com tentativas falhas do Santander
de tentar reduzir o valor proposto para o
pagamento da multa, o banco acabou aceitando a proposta do CVM.
Além do banco, o Rogério Endo também
teve de assinar um termo de compromisso
e terá de pagar R$100 mil ao órgão.

As Centrais Sindicais – CUT, Força Sindical,
Intersindical, CTB, UGT, NCST e CSP-Conlutas
– definiram que 10 de agosto (sexta-feira) será o
“Dia do Basta”.
Haverá paralisações no local de trabalho, atrasos de turnos e protestos e atos públicos por todo
país.
O objetivo do dia nacional de lutas é avançar
contra as ações do Capital que busca retomar e
ampliar os seus patamares de lucros através do
desemprego, congelamento dos salários, sucateamento dos serviços públicos, piora nas condições
de trabalho do conjunto da classe trabalhadora,
entre outros ataques.

NOVA RODADA DE NEGOCIAÇÕES DA CAIXA E BB
As negociações da campanha salarial continuam a mobilizar bancários. Enquanto os
bancos se esquivam, a categoria segue atenta
ao calendário de reuniões. Além da Fenaban,
que senta à mesa amanhã (01/08), os bancos
públicos também negociam.
Quinta-feira (02/08), será realizada mais
uma rodada entre a Caixa e a Comissão
Executiva dos Empregados. Já na sexta-feira
(03/08), é a vez do Banco do Brasil. Cada uma
com demandas específicas, os debates devem
ser intensos.
Na Caixa, a rodada vai debater novamen-

te Saúde Caixa, FUNCEF, o fim do descomissionamento arbitrário e garantias
contra as ameaças que a nova legislação
trabalhista.
No BB serão discutidos assuntos prioritários para os funcionários, como Cassi,
melhoria nas agências e contratação de
novos bancários. (SBBA)
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