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SANTANDER/REAL - II

SANTANDER/REAL - I

Nova proposta de Aditivo traz avanços
Na quarta-feira, 3, a diretoria do
Santander/Real apresentou uma nova
proposta de Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho. A proposta, que
surgiu após cinco meses de negociações e muita mobilização dos trabalhadores, traz avanços em vários pontos, tais como: manutenção dos incentivos à aposentadoria; prêmio de
dois salários aos funcionários com 25
anos de banco; auxílio-educação;
Cabesp e Banesprev; licença sem

Nº 2554

vencimentos; licença-adoção aos
pais; abono de ausência para funcionários com deficiência e no PPR.
A Contraf-CUT orientou os sindicatos de todo o país a realizarem
assembléias na próxima semana
para a discussão e deliberação sobre a proposta.
Matéria mais abrangente sobre
a proposta apresentada pelo
Santander/Real pode ser lida na página do Sindicato na Internet.

BANCO DO BRASIL

PPR: banco propôs
R$ 1.250
Na negociação realizada no dia
22/12/09, o Santander havia proposto
R$ 1.000 para o PPR (Proagrama de
Participação nos Resultados). A jornada de mobilizações implementada
pelo movimento sindical em todo o país
deu resultado e, na negociação de quarta-feira, o banco propôs o valor de R$
1.250. O valor representa uma evolução de quase 80% em relação ao pago
no ano passado, que foi de R$ 700.
BRADESCO

Mesas temáticas: discussões com a
Banco amplia
diretoria do banco iniciaram quarta-feira licença-maternidade
Na quarta-feira, 3, aconteceu a
primeira reunião entre representantes
dos funcionários e da diretoria do Banco do Brasil para a discussão sobre
as mesas temáticas. Os temas em
pauta foram o PCCS e Saúde e Condições de Trabalho.
Na discussão sobre Saúde e
Condições de Trabalho, o banco nada
apresentou quanto ao Plano
Odontológico e nem justificou o
descumprimento do termo de compro-

misso que previa a implantação do plano até o final de janeiro. Os membros
da CE (Comissão de Empresa) expuseram as reivindicações dos trabalhadores mas não houve discussão
mais aprofundada sobre as mesmas.
Nova reunião da mesa temática
de Saúde e Condições de Trabalho
deve ocorrer ainda em fevereiro. Um
relato mais detalhado da negociação
ocorrida na quarta-feita pode ser lido
na página do Sindicato na Internet.

HAITI

País tem a 5ª maior embaixada dos EUA
No artigo O que não estamos a ouvir acerca do Haiti: petróleo, a poeta e dramaturga
haitiana, Marguerite Laurent, revela que o governo dos Estados Unidos construiu no Haiti sua 5ª
maior embaixada. Ela só é menor que as embaixadas na China, no Iraque, no Irã e na Alemanha.
Por que tanto interesse num país tão pequeno e tão pobre? A resposta, segundo
Marguerite: “reservas de petróleo e de gás e de
outros minerais valiosos como irídio, ouro, cobre, urânio, diamantes” além de “terras e zonas
costeiras”. E também porque “o Haiti está entre
Cuba e a Venezuela, dois países em que, sem
êxito, os EUA têm orquestrado mudanças de regime mas continuam a tentar”, afirma Marguerite.
A íntegra do revelador artigo da poeta e
haitiana pode ser lida acessando o sítio português www.resistir.info com data de 25/01/2010.

PLR será paga no dia 12
Na quarta-feira, 3, o Bradesco informou à Contraf-CUT sua adesão ao
Programa Empresa Cidadã. Assim, o
direito à licença-maternidade de 180
dias fica garantido às funcionárias de
mais um banco. A Contraf havia enviado ofício à Fenaban cobrando a imediata adesão de todos os bancos ao
programa.
PLR - O Bradesco vai creditar a PLR
a seus funcionários no dia 12 de fevereiro. Cada funcionário receberá o teto
da PLR, de 2,2 salários limitado a R$
14.696 (descontada a primeira parcela, paga em outubro, de
54% do salário mais R$
614 limitado a R$ 4.008).
Também será creditado o
adicional da PLR, de R$
2.100 (descontados os
R$ 1.050 já pagos em outubro), eqivalente ao teto
da regra dos 2% do lucro
líquido.

www.resistir.info - 1º/02/2010

PIADINHA
Dois soldados trocam
impressões:
- Então, porque te alistaste?
- Porque sou solteiro e
gosto de guerra. E tu?
- Porque sou casado e
gosto de paz.

