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ITAÚ/UNIBANCO

Superávit da Previ: BB foi denunciado Bancos podem criar
à CVM por contabilização irregular centro de realocação

Na quinta-feira, 5, a Contraf, o
SEEB-Brasília e Anapar (Associação
Nacional dos Participantes de Fundos
de Pensão) apresentaram denúncia
contra o Banco do Brasil à CVM (Comissão de Valores Mobiliários). O BB
foi denunciado por contabilizar, de forma irregular, no balancete do 4º trimestre de 2008, ganhos atuariais relativos ao Plano I da Previ.
As três entidades afirmam que

“Serão disponibilizados recursos da
empresa para seus acionistas com
base em valores que o Banco não
tem direito de se apropriar e
contabilizar”, e solicitam à CVM que
“apure as irregularidades cometidas pelo Banco do Brasil e verifique as punições cabíveis relativamente à contabilização irregular e
às informações inverídicas prestadas ao mercado”.

BANCO DO BRASIL - II

Efeitos da Resolução 26 da CGPC
estão suspensos por ordem judicial

Na denúncia à CVM, a Contraf,
a Anapar e o SEEB-Brasília justificam
sua posição contrária à medida tomada pelo Banco do Brasil:
1) Os efeitos da Resolução CGPC 26,
na qual o BB se baseia, estão
suspensos por força de decisão judicial;
2) Mesmo que a Resolução CGPC 26

pudesse surtir seus efeitos, a aplicação de seus parâmetros impediria a
destinação de superávit ao banco, tornando irregular a contabilização dos
ganhos atuariais publicada em fato relevante.
Para ler a íntegra da denúncia,
acesse a página do sindicato na Internet,
www.bancariospassofundo.org.br.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

Encontro Nacional terminou sábado

Nos dias 6 e 7 de fevereiro, foi
realizado, em Brasília, um Encontro
Nacional de Dirigentes Sindicais da
Caixa Econômica Federal. Do total
de participantes, 110 representaram
federações e sindicatos de todo o
país, 4 eram dirigentes de Apcefs e 5
da Fenae.
O encontro discutiu os
seguintes assuntos: Saúde Caixa; o
restabelecimento da promoção por

mérito na CEF; a elaboração do Plano
de Funções Comissionadas (PFCantigo PCC), cuja implantação está
prevista para o final de junho; a
isonomia de direitos entre
empregados novos e antigos; a
democratização dos órgãos de gestão
da empresa. O encontro também
discutiu a organização e a pauta do
25º Conecef, que deverá ser realizado
em abril.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

Lançada a Campanha Fome de Justiça
Os participantes do encontro
nacional demonstraram firme disposição em intensificar a luta pelo atendimento das demandas e a solução
dos problemas dos funcionários da
ativa e aposentados. No início do encontro foi lançada a Campanha Fome

de Justiça-tíquete na aposentadoria.
A campanha visa assegurar a
implementação, já, da cláusula 35 do
Acordo Coletivo de 2008.
Nos próximos números do C&N
traremos mais informações sobre o
que foi discutido no encontro nacional.

Na sexta-feira, 6, aconteceu
mais uma reunião entre a Contraf e as
diretorias do Itaú e Unibanco. Na pauta, o debate sobre o processo de fusão. Os representantes dos dois bancos informaram que está em estudo a
criação de um centro de realocação
interna para os funcionários. O centro
teria o objetivo de criar alternativas para
a preservação dos empregos nas duas
instituições, com o aproveitamento de
funcionários excendentes de determinadas áreas em outros setores.

SANTANDER/REAL

Em SP, protesto
contra as demissões
Na manhã de ontem, cerca de
500 bancários do Santander realizaram mais um protesto, na cidade de
São Paulo, contra as demissões feitas pelo banco espanhol. Durante a
manifestação, foram espalhadas 400
cruzes nos canteiros da avenida
Paulista, simbolizando o número de
trabalhadores demitidos no mês de
janeiro pelo Santander.

MOVIMENTO SINDICAL

Pelo emprego
e pelo salário

Amanhã tem Dia Nacional de Luta
Nesta quarta-feira, a Central Única dos Trabalhadores e seus sindicatos estarão realizando um Dia Nacional de Luta pelo emprego e pelo salário
em várias capitais do país. “Querem
Lucrar com a Crise. A Classe Trabalhadora não vai Pagar Esta Conta” é o
lema desse dia de luta.
PIADINHA
- Doutor, eu to com um problema.
Acho que ninguém me dá
importância, ninguém liga pra mim
nem me dá atenção. O que é que o
senhor acha? Tem cura?
- O próximo!

