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ITAÚ/UNIBANCO - I

Mesmo com lucro de R$ 3,23 bilhões,
banco se recusa a aumentar o PCR

A negociação que aconteceu na
quarta-feira, 5, não trouxe avanços na
discussão do PCR (Programa de
Complementação dos Resultados); o
banco não aumentou o valor de R$
1.600,00 oferecido na reunião anterior
e rejeitado pelos dirigentes sindicais.
Pior ainda, o debate regrediu, uma vez
que a diretoria do banco propôs a redução do contingente de funcionários com
direito a receberem o PCR e a dedução do valor do mesmo no Agir, progra-

ma de remuneração variável do Itaú/
Unibanco. O banco adotou esta postura apesar de ter apurado um lucro
de R$ 3,23 bilhões somente no primeiro trimestre deste ano.
A Contraf-CUT e os representantes do banco definiram o dia de sextafeira como prazo para a retomada das
negociações e a solução da questão.
Porém, na sexta-feira mesmo o banco informou à Contraf que não possui
proposta nova para a PCR.

BANCOS PRIVADOS

A campanha pela assinatura do acordo
marco global com o Santander e o HSBC
O SEEB-Passo Fundo já está
distribuindo aos funcionários do
Santander/Real e do HSBC o jornal
Rede Global Bancária. O lançamento
do jornal faz parte da campanha pela
assinatura do acordo marco global
com as diretorias do Santander e do
HSBC, convocada pela UNI Finanças
que representa 2 milhões de bancári-

os de todo o mundo. Direitos iguais
para bancários do Santander e HSBC
no mundo é o mote da campanha que
objetiva, como ressalta a publicação,
“assegurar direitos fundamentais,
como a organização sindical sem ingerência patronal e o direito à
sindicalização sem retaliações, repressão ou discriminação”.

REFORMA AGRÁRIA - I

Incra cadastra trabalhadores rurais sem
terra do acampamento do MST de PF
Na tarde de segunda-feira, o Incra
(Instituto Nacional de Colonização e
Reforma
Agrária)
iniciou
o
cadastramento dos trabalhadores rurais
sem terra do acampamento do MST de
Passo Fundo. Formado há seis me-

ses, no Bairro Bom Recreio, o acampamento já conta com mais de 100 famílias. Diretores do Sindicato estiveram presentes levando a solidariedade
da categoria bancária às trabalhadoras
e trabalhadores sem terra.

REFORMA AGRÁRIA - II

Uma oportunidade para conhecer o MST
É comum os órgãos da mídia
hegemônica e seus (de)formadores de
opinião transmitirem a toda a sociedade uma imagem distorcida, não raro
mentirosa, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Aos nossos
olhos, esses trabalhadores aparecem
como vadios, bêbados, demônios e até
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mesmo terroristas. Pois, agora, surgiu uma oportunidade para a população de Passo Fundo descobrir, in loco,
como vivem os membros do MST em
seus acampamentos. As pessoas
vão, certamente, se surpreender com
o que verão; algo muito diferente daquilo que é pintado pela mídia.
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3601-2785 ou 3601-2786

ITAÚ/UNIBANCO - II

Contraf fará balanço
social do banco

Diante da recusa da diretoria do
Itaú/Unibanco em melhorar a PCR, a
Contraf-CUT vai elaborar um balanço
social do Itaú/Unibanco. O objetivo é
analisar os impactos da fusão dos dois
bancos sobre os trabalhadores e a sociedade. A Contraf também vai solicitar audiência ao CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) do
Ministério da Justiça. Além disso, será
convocada uma reunião com todos os
membros da COE para lançar uma
campanha nacional de valorização dos
funcionários do banco.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Encontro Estadual
acontece dias 15 e 16

O Encontro Estadual dos Funcionários da Caixa Econômica Federal
será realizado no final de semana, dias
15 e 16, em Porto Alegre. O encontro
é preparatório ao 26º CONECEF. O
Sindicato disponibilizará transporte, alimentação e alojamento às bancárias
e bancários interessados em participar do encontro.
BANCO DO BRASIL

Encontro Estadual
será realizado dia 15

No próximo sábado, 15, os funcionários do Banco do Brasil estarão realizando seu Encontro Estadual. O
encontro é preparatório ao 21º Congresso Nacional dos Funcionários do BB
que acontece nos dias 28, 29 e 30 de
maio em São Paulo. Às trabalhadoras
e trabalhadores do BB também será
disponibilizada a infra-estrutura necessária à participação no encontro.
PIADINHA
O garoto pergunta ao pai:
- Pai, o que é isso?
- São ameixas pretas, meu filho!
- E por que são vermelhas?
- Por que estão verdes!

