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SANTANDER/REAL - I

Bancários querem PPR justo e
marcam dia nacional de luta

A Plenária Nacional de dirigentes sindicais do Santander/Real, realizada na terça-feira, 12, em São Paulo, decidiu pela ampliação da jornada
de lutas no banco e pela realização
de um dia nacional de luta em 20 de
janeiro. O objetivo é aumentar a pressão para que o banco volte às nego-

ciações e apresente uma proposta
digna de PPR (Programa de Participação nos Resultados). Os mais de
60 dirigentes sindicais que participaram da plenária levaram toda a indignação dos trabalhadores do banco no
país com a proposta apresentada
para a PPR.

SANTANDER/REAL - II

A proposta do banco para a PPR

O Santander/Real quer assinar um acordo válido por dois anos
no qual pagaria R$ 1 mil em fevereiro de 2010 e o mesmo valor, corrigido pelo índice de reajuste conquistado na campanha salarial em setembro, em fevereiro de 2011. Os
bancários não aceitam essa proposta, ainda mais diante da decisão do
banco de destinar R$ 223,8 milhões
para remunerar seus 26 executivos.
Isso daria uma média de R$ 8,26 milhões para cada diretor.
Para Paulo Garcez, diretor da
Federação dos Bancários do Rio de

Janeiro, “Pagando mais de R$ 8 milhões a cada diretor executivo, o valor que sobra para os bancários não
é ilegal, já que não existe nenhuma
lei que restrinja a remuneração dos
executivos. Mas essa distribuição
tão desigual é, sem dúvida, imoral”.
Já Rita Berlotta, do Sindicato
dos Bancários de São Paulo, afirmou: “Não podemos admitir um valor aleatório para o pagamento de
PPR, quando o Santander paga milhões para seus diretores executivos e patrocina Fórmula 1 e Copa
Libertadores”.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Bancários comemoram os 149 anos da
CEF com dia de luta por um PCC digno
Na terça-feira, 12, os bancários da Caixa Econômica Federal de
todo o país comemoraram os 149
anos da empresa ao mesmo tempo
em que realizavam o Dia Nacional
de Luta por um PCC digno. Os sindicatos promoveram atos públicos
e manifestações e até mesmo paralisações para cobrar da diretoria
da CEF o atendimento das reivindicações do funcionalismo.
Em Brasília, ocorreu uma paralisação das atividades na Rerop,
com grande participação dos funcionários. Em São Paulo, as atividades foram concentradas no prédio
da São Joaquim onde trabalham 350

funcionários que interromperam
suas tarefas e desceram até o saguão para ouvirem as informações
dos dirigentes sindicais. Em Passo
Fundo, os diretores do sindicato distribuíram o jornal Nossa Luta Brasil
e fizeram reuniões e debates sobre
o PCC em diversos locais de trabalho.
Na sequência, o calendário de
lutas dos trabalhadores da CEF, para
os primeiros meses deste ano,
aponta para a luta pela isonomia. No
dia 27 de janeiro será realizado um
dia nacional de luta para o lançamento da campanha “2010, o ano da
Isonomia”.
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ITAÚ/UNIBANCO

O Novo PAC

O Novo PAC (Plano de Aposentadoria Complementar) é resultado de
14 meses de intensa negociação com
a diretoria do Itaú. Nesse tempo, as
entidades sindicais, por meio dos representantes eleitos pelos participantes para os Conselhos Deliberativo e
Fiscal do PAC, desenharam um novo
plano previdenciário que corrige várias distorções presentes no atual.
Como o prazo para a adesão
ao novo plano vai até março, o movimento sindical orienta os trabalhadores a não se precipitarem. Cada funcionário deve analisar suas necessidades individuais, observando com
clareza os valores dos benefícios e
as vantagens de cada opção. Nos
próximos números do C&N traremos
mais algumas informações sobre a
construção do novo plano
previdenciário.
JUSTIÇA

Manifesto contra a
anistia aos torturadores
A Associação de Juízes para a
Democracia lançou um manifesto
contra a anistia aos torturadores que
desgraçaram a vida de muitos brasileiros opositores à ultima ditadura que
assolou o país, de 1964 a 1984. O
abaixo-assinado já conta com mais de
13150 assinaturas. A diretoria do
SEEB-Passo Fundo entende que a
luta contra a impunidade dos torturadores é fundamental para a normalização democrática da vida brasileira. Por isso, convida bancárias e bancários a também assinarem o documento. Para assinar, acesse http://
w w w . a j d . o r g . b r /
contraanistia_port.php.
PIADINHA
Mamãe, mamãe... se Deus nos dá o
que comer, a cegonha traz os bebês,
e Papai Noel os presentes no
Natal....posso saber para que serve
o papai ???

