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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Sindicato credita ação trabalhista a
funcionários do Banco do Brasil

Na semana passada, o
Sindicato dos Bancários de Passo
Fundo e Região fez o pagamento, a
funcionários do Banco do Brasil, de
uma ação trabalhista do ano de 1988.
Trata-se de indenização relativa a
perdas salariais geradas quando da
implantação do Plano Bresser

naquele ano. Funcionários da ativa,
aposentados e alguns exfuncionários, que eram associados do
Sindicato à época, num total de 215
beneficiados, foram creditados.
Resta ainda creditar outros 49 nomes
cujas contas ainda não foram
localizadas.

MOVIMENTO SINDICAL - I

Planos econômicos impuseram
imensas perdas aos trabalhadores

Os
planos
econômicos
lançados nos últimos vinte e cinco
anos no Brasil impuseram imensas
perdas aos trabalhadores: o Plano
Cruzado, em 1986, o Plano Bresser,
em 1987, o Plano Verão, em 1989, o
Plano Collor, em 1990, e também o
Plano Real, em 1994.
A lógica desses planos foi,

invariavelmente, jogar sobre os
ombros dos trabalhadores os custos
da altíssima inflação que vigorava nos
períodos imediatamente precedentes.
Enquanto isso, o grande capital sempre
saía fortalecido após a aplicação dos
planos. Isto fica evidenciado na
contração da massa salarial do país
nas últimas três décadas.

MOVIMENTO SINDICAL - II

Enunciados do TST sepultaram ações
de reposição de perdas

O movimento sindical de todo o
país impetrou ações judiciais visando
resguardar os direitos dos trabalhadores na Justiça do Trabalho. Porém, o
Tribunal Superior do Trabalho priorizou
os ganhos do capital. Por meio de
enunciados, o TST decretou a nulidade de todas as ações que reivindicavam as perdas decorrentes dos planos

econômicos. Assim, os sindicatos só
sairam vitoriosos em ações desse tipo
devido a erros técnicos das empresas;
perda de prazo, por exemplo. Foi o caso
da ação do Banco do Brasil. O Sindicato impetrou ação em nome dos associados de toda a base, cidade por cidade. Porém, a única em que saíamos
vencedores foi a de Passo Fundo.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Delegados e delegadas sindicais eleitos
Na eleição realizada nos dias
26, 27 e 28 de maio, foram eleitos
os seguintes delegados e delegadas sindicais na Caixa Econômica
Federal da base territorial do Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região:
Bianca Pavin - Superintendência Regional;
Eliane da Rosa - Agência Praça Ma-
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rechal Floriano;
Éverton Luiz dos Santos - Redur;
Margarida Aparecida Kauer Orhuela Reret;
Marilusa Novello Conceição - Agência
Passo Fundo;
Rodrigo Alex Beloni - Agência Planalto Gaúcho;
Sybill Clarissa de Andrades Clamer Agência Sananduva.
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ITAÚ/UNIBANCO - I

Assegurada a PCR
para todos

Na quinta-feira, 28, aconteceu
uma reunião de negociação entre a
COE do Itaú/Unibanco e a diretoria do
banco. Na pauta, a garantia de emprego, a central de realocação, a PCR
(Participação Complementar nos Resultados) e a equalização de direitos.
A princípio, o banco queria
condicionar as definições sobre a PCR
às discussões sobre a PLR que estão
sendo feitas pelo Comando Nacional
dos Bancários com a Fenaban. A COE
contestou afirmando que não caberia
esta vinculação haja vista tratar-se de
programa próprio de participação nos
resultados. Assim, a diretoria do banco concordou com a extensão da PCR
a todos os funcionários, sem distinção.
ITAÚ/UNIBANCO - II

Direitos têm que ser
mantidos

Na reunião do dia 28, a COE cobrou do Itaú/Unibanco a manutenção
dos direitos dos funcionários dos dois
bancos. Os bancários reivindicam a
manutenção do IAPP do Unibanco. O
IAPP subsidia as taxas do crédito imobiliário e do seguro de automóvel, por
exemplo. Além disso, a COE comunicou ao banco que vai propor a transformação do IAPP em associação dos
funcionários. Essa associação seria
gerida de forma compartilhada entre
os trabalhadores e a empresa.
No próximo C&N traremos mais
informações sobre a reunião, da qual
participou o diretor Carlos H
Niederauer.
HSBC

Doação de sangue

Nelson Bubans, funcionário do
HSBC, pede a solidariedade de todos
os colegas que puderem doar sangue. O colega necessita de 20 doadores, de qualquer tipo de sangue, que
deverão se dirigir ao Hospital São
Vicente e doar em nome de sua esposa, Adriane Bubans.

