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ITAÚ/UNIBANCO - I

SANTANDER

No Encontro Nacional, diretores do Itaú Negociação melhora
afirmaram que não fecharão agências o auxílio-educação
Cerca de 150 dirigentes sindicais do Itaú e Unibanco participam de
um Encontro Nacional em São Paulo
para debater o processo de fusão dos
dois bancos. O diretor de recursos
humanos, Marcos Canielli, e o superintendente de relações sindicais, Geraldo Martins, ambos do Itaú, estive-

ram participando do encontro, por
mais de duas horas, no dia de ontem.
Os diretores reiteraram o que os presidentes dos dois bancos haviam dito
quando do anúncio da fusão: não haverá fechamento de agências “nem
quando houver uma agência do Itaú
ao lado de outra do Unibanco”.

BANRISUL

ITAÚ/UNIBANCO - II

Diretores negaram a assinatura de
documento garantindo os empregos

Conforme Marcos Canielli, as
agências do Itaú e do Unibanco já estão trabalhando no limite de sua capacidade, não havendo, portanto,
como juntar os clientes e as contas
em uma só. Canielli salientou ainda
que novas agências serão abertas e
novos trabalhadores serão contratados, uma vez que o objetivo do banEDUCAÇÃO

co é crescer. Mesmo assim, o diretor voltou a recusar a proposta de
assinar um documento garantindo o
emprego dos bancários.
Por isso, os participantes do encontro discutem estratégia e calendário para uma campanha de mobilização
dos funcionários dos dois bancos pela
manutenção dos empregos.

Greve do magistério tem a adesão de
mais de 80% dos professores

Na semana passada, a governadora Yeda Crusius, sem um mínimo de discussão com os representantes dos professores estaduais, enviou um projeto à Assembléia
Legislativa que dispõe sobre o piso
salarial da categoria. O projeto de
Yeda prevê que no piso de R$
950,00 deverão estar incluídas todas as vantagens. Já o projeto aprovado pelo Congresso Nacional estabelece que o valor de R$ 950,00
deverá ser aplicado como básico da
categoria a partir de janeiro de 2009.
Segundo o Cpers-Sindicato, o
projeto provocará um grande retrocesso no plano de carreira, considerado uma das maiores conquistas dos professores. O Cpers entende que o governo Yeda quer reduzir as diferenças entre os níveis
para economizar em investimentos

Na negociação entre a COE e a
diretoria do Santander, realizada ontem,
houve avanço no auxílio-educação. O
banco atendeu às reivindicações e aumentou de 1000 para 1.250 a quantidade de bolsas auxílio-educação. O custeio aumentou para R$ 330,00 com o
limite de 50% do valor da mensalidade.

Reunião de mediação
na SRTE foi adiada
A reunião de mediação entre as
entidades sindicais e a diretoria do
Banrisul, agendada pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), foi adiada para o dia 4 de
dezembro. A princípio, a reunião seria realizada amanhã, 20, mas, por
meio de ofício à SRTE, a diretoria do
Banrisul pediu o adiamento alegando
não poder comparecer nesta data. A
reunião deve discutir pendências e
impasses da Campanha Salarial
2008.
PIADINHA
No consultório:
- Não posso fazer nada quanto à sua
doença, Astrogildo. Ela é hereditária.
- Então, mande a conta pro meu pai.

na qualificação e valorização dos professores.
Na assembléia realizada na sexta-feira em Porto Alegre, os 10 mil professores presentes definiram três eixos principais para a sua luta:
- defesa do piso e dos
planos de carreira;
- retirada do projeto da
Governadora Yeda
- pelo compromisso
dos
deputados
estaduais de não
votarem
qualquer
projeto que retire
direitos
dos
trabalhadores.
A greve já tem a
adesão de mais de 80%
http://www.rsurgente.net/
dos professores.

