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ITAÚ/UNIBANCO - I

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

Diretoria quer retaliar grevistas
descontando parte dos dias parados

Na
quinta-feira,
30/10,
juntamente com as diretorias de
outros bancos, a da Caixa Econômica
Federal assinava a Convenção
Coletiva da categoria bancária.
Pois,
parece
que
os
representantes da CEF não se deram
conta do que haviam assinado. Isto
porque, já no dia seguinte, a empresa
lançava uma circular interna, a CI
Suape/Surse 107/08, informando
sobre o desconto dos dias parados
na greve. A CI estabelece que o saldo
de horas que sobrar após o prazo de
15 de dezembro, será descontado

dos salários no mês de janeiro.
É bom lembrar o contido na
cláusula 46 da CCT, sobre os dias não
trabalhados durante a greve, que,
repetimos, foi assinada também pela
CEF: “Os dias não trabalhados de
30.09.2008 a 22.10.2008, por motivo
de paralisação, não serão
descontados, e serão compensados,
a critério de cada banco, com a
prestação de jornada suplementar de
trabalho no período compreendido
entre a data da assinatura desta
Convenção Coletiva de Trabalho até
15.12.2008...”.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

Sindicatos cobram a revogação da CI

Num primeiro momento, os
sindicatos estão agindo politicamente
em contraposição à retaliação
imposta pela diretoria da CEF. A
Contraf já enviou ofício à presidenta
da CEF, Maria Fernanda Coelho,
cobrando a revogação da circular
interna que desrespeita a Convenção
Coletiva. Porém, caso a CEF insista

e não volte atrás na medida, os
departamentos jurídicos das
entidades já estão elaborando
medidas judiciais contra a CI.
Os funcionários da CEF não
descartam também a possibilidade de
voltarem à mobilização para obrigar
a CEF a desistir da punição aos
grevistas.

BANRISUL

Eleição na Fundação Banrisul:
as propostas da Chapa 2

A Chapa 2 disputa a eleição para
o Conselho Deliberativo da Fundação
Banrisul com as seguintes propostas:
-Fim das faixas etárias: recebimento
do benefício a partir da concessão da
previdência oficial;
-Aumento do benefício mínimo para
50% do salário real de benefício, hoje
são 10%;
-Cobertura do redutor “Fator
Previdenciário”;
-Democratização da entidade com
eleições diretas para diretor de
seguridade e financeiro;
-Fim do voto de qualidade, dando fim
ao poder decisório dos representantes
das patrocinadoras;

-O banco deverá discutir com os
interessados a implantação de
qualquer novo plano de benefício;
-O valor das pensões será pago
integralmente (100%), sem reduções;
-Participação de um conselheiro
deliberativo eleito no comitê de
Investimentos da Fundação para
garantir fiscalização e transparência
aos beneficiários;
-Controle do fundo de investimento
aberto com os recursos do
empréstimo do governo do Estado
junto ao Banco Mundial.
Mais informações sobre a chapa
2 você encontra na página do Sindicato
na Internet.

Anunciada a fusão
dos dois bancos

Na
segunda-feira,
os
presidentes do Itaú, Roberto Setúbal,
e do Unibanco, Pedro Moreira Salles,
anunciaram a fusão dos dois bancos.
Segundo comunicado feito pelo Itaú,
a fusão com o Unibanco cria aquele
que deverá ser o maior banco do
hemisfério sul. A Contraf já solicitou
reunião com a diretoria do Itaú, que
garantiu que não haverá fechamento
de agências.
ITAÚ/UNIBANCO - II

Itaú já demitiu em
outras aquisições

Na entrevista de segunda-feira,
os presidentes do Itaú e Unibanco
afirmaram que não haverá
fechamento de agências e nem
demissões devido à fusão. A Contraf,
porém, vai cobrar dos mesmos a
assinatura de um acordo de que não
haverá fechamento de postos de
trabalho. Conforme dados do Dieese,
quando incorporou o Banerj, o
Banestado, o Bemge e o Beg, o Itaú
cortou 13.409 empregos.
BANCO DO BRASIL

Encontro da Cassi

Mais de 50 funcionários da ativa e aposentados participaram do encontro da Cassi em Porto Alegre na
sexta-feira, 31/10. O tema do encontro foi a reestruturação da caixa de assistência. Os trabalhadores cobraram
principalmente a melhoria no atendimento e a ampliação da rede de
credenciados. Na página do Sindicato na Internet, você pode encontra um
relato do encontro.
PIADINHA
Dois amigos conversando...
- Relógio lindo cara! Onde comprou?
- Comprei não, ganhei numa corrida!
- E tinha muita gente participando?
- Que nada... só eu, o dono do relógio
e dois policiais...

