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BANRISUL

Diferença de PLR e PCR, no valor de Delegado Sindical
Acontece nos dias 25 e 26 a
R$ 1.259, será paga no dia 26
eleição para os novos delegados

Itaú paga no dia 26 diferença da
PLR e PCR no valor de R$ 1.259 .
Em rodada de negociação realizada
nesta quinta-feira 19, o Itaú atendeu
reivindicação da Contraf/CUT e dos
sindicatos e anunciou que pagará no
dia 26 a diferença que faltava para o
teto tanto da PLR adicional quanto do
PCR, o que totaliza R$ 1.259,00 para
cada funcionário do banco.

A próxima reunião está
agendada para o dia 7 de abril. Em
pauta, o debate do Pagamento
Complementar dos Resultados
(PCR) a todos os funcionários do ItaúUnibanco. Além disso, também será
debatido com mais profundidade as
questões da fusão, e ocorrerá a
apresentação do centro de
realocação.

BANCO DO BRASIL

O mais rentável das Américas

O Banco do Brasil fechou
2008 como a instituição financeira
mais rentável das Américas.
Utilizando a relação retorno sobre
patrimônio líquido (ROE), o banco
estatal aponta uma rentabilidade de
32,5% no ano, segundo estudo
elaborado pela Economatica.
No ranking, que avalia 20
instituições, ainda aparecem outros
três bancos brasileiros. O
Bradesco tem o segundo maior
retorno da região, de 23,6%. O Itaú

f i g u r a e m q u i n t o l u g a r, c o m
rentabilidade de 21,5%, e o
Santander Brasil aparece em 12º,
com 5,4%.
Ordenando o ranking por
lucratividade, o BB aparece em
terceiro lugar, com lucro líquido de
US$ 3,767 bilhões no ano passado.
Logo depois do BB, na quarta
colocação, está o Itaú, com ganho
líquido de US$ 3,339 bilhões,
seguido pelo Bradesco, que
embolsou US$ 3,261 bilhões
.

SINDICAL

No dia 30 de março o Brasil
vai às ruas contra à crise

Em reunião no último dia 19,
várias entidades nacionais decidiram
atuar coletivamente no combate à
crise, levando às ruas de todo o país
no dia 30 de março uma resposta
contundente do povo brasileiro em
defesa da redução dos juros e da
jornada de trabalho sem redução de
salário, de investimentos na reforma
agrária, na geração de empregos,
valorização dos salários e garantia de
direitos.
Dirigentes da CUT, Força
Sindical, CGTB, CTB, NCST, UGT,
Intersindical, Conlutas, MST, UNE,
UBES, Marcha Mundial de Mulheres,

representações do movimento negro
e comunitário dialogaram sobre a
necessidade de responder à crise com
unidade e mobilização em uma grande
jornada pelo desenvolvimento.
Ainda no dia 30, serão feitos atos
e mobilizações em vários países das
Américas, África, Ásia e Europa,
denunciando a globalização neoliberal,
que fomentou a desregulação dos
mercados, as privatizações e a
desnacionalização das economias
como a responsável pela crise.
Aqui em Passo Fundo acontece
reunião amanhã, dia 24, às 14 horas
no Cpers, para planejar a atividade.

Sindicais no Banrisul. Por Passo
Fundo está concorrendo Roberto
Baptista Cáceres que é funcionário da
agência Centro e pela extensão de
base concorre o bancário Renato
Fracasso Junior da Agência
Sananduva.
O Sindicato estará recolhendo
os votos dos bancários de Passo
Fundo no dia 25 e no dia 26 será a
vez dos colegas da extensão de base
votarem.

AGENDA

Encontros de
Bancários(as)

Acontece nesta sexta-feira, dia
27, reunião conjunta dos delegados(as)
sindicais do Banco do Brasil, da Caixa
Federal e do Banrisul, em Porto Alegre
RS. Terá um painel sobre fator
previdenciário de manhã. A tarde tem
reuniões específicas de cada banco.
Já no sábado, dia 28 acontece
Encontro Estadual dos Funcionários do
BB. Ainda na pauta dos encontros de
bancos acontece no dia 04 de abril,
também em Porto Alegre, Encontro
Estadual de Empregados(as) da Caixa.

INAUGURAÇÃO

Grande Festa

Prestigiadíssima,foi este o comentário que todos fizeram sobre a
festa. Além do grande número de
bancários(as) que compareceram,
também estiveram presentes inúmeras autoridades e parceiros da luta
sindical. Com certeza isso se deu
pelo reconhecimento da história de
luta de nosso Sindicato.

PIADINHA
A professora tenta ensinar matemática a um de seus alunos:
- Se eu lhe der quatro chocolates hoje
e mais três amanhã, você vai ficar
com... com... com...
E o aluno: - Contente, professora.

