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FINANCEIRAS E COOPERATIVAS DE CRÉDITO - I

ITAÚ/UNIBANCO - I

Nesta quinta-feira, 8 de julho, às
18 horas, o Sindicato dos Bancários
de Passo Fundo e Região estará realizando uma assembléia com os trabalhadores e trabalhadores das cooperativas de crédito e financeiras para

A diretoria do Itaú/Unibanco anunciou, ainda no dia 1º de julho, que vai
manter o IAPP (Instituto Assistencial
Pedro Di Perna). Antes restrito aos funcionários do Unibanco, o instituto será
estendido a todos os trabalhadores do
grupo, mas com mudanças. O banco
está mudando o foco das ações do
IAPP, que eram os empréstimos, para
voltá-lo para a saúde, lazer e bem-estar dos trabalhadores.

Assembléia amanhã, às 18 h, delibera
sobre a minuta de reivindicações
a apreciação da minuta de reivindicações do segmento.
O edital de convocação da
assembléia foi publicado pela
Fetrafi-RS no jornal Zero Hora do dia
23 de junho.

FINANCEIRAS E COOPERATIVAS DE CRÉDITO - II

Os itens principais da minuta

A minuta de reivindicações dos
trabalhadores das cooperativas de
crétido e financeiras será entregue ao
Sindfin no dia 15. Os itens principais
da minuta são: índice de reajuste de

10%; melhoria dos pisos de ingresso; ampliação do cheque-rancho;
auxílio-creche/babá e mudanças
nos critérios de pagamento da Participação nos Lucros e Resultados.

CONDIÇÕES DE TRABALHO

30 milhões de acidentes de trabalho são
registrados por ano na América Latina
Um dado apurado pela OIT (Organização Internacional do Trabalho) dá
uma mostra do quanto os trabalhadores sul-americanos ainda carecem de
uma verdadeira proteção a sua saúde
e integridade física: na América Latina,
são registrados 30 milhões de acidentes de trabalho a cada ano. Um número absurdo que acaba fazendo, também a cada ano, 240.000 vítimas fatais.
Segundo o secretário-geral da
CSA (Confederação dos Trabalhadores
e Trabalhadoras das Américas), Víctor
Báez Mosqueira, nesses dados não
estão computadas as vítimas das enfermidades decorrentes do trabalho.

Para Báez, a maioria dos acidentes são consequência da “negligência patronal”. "Os empregadores
querem jogar nas mãos dos próprios trabalhadores a responsabilidade
pelo seu cuidado", afirmou o secretário-geral, frisando que, para reduzir
custos, economizar, e, assim, aumentar seus lucros, as empresas
não repassam os equipamentos de
proteção necessários aos seus trabalhadores.
O sítio www.csa.csi.org
disponibiliza mais informações
além de uma entrevista com Báez
Mosqueira.

SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER

Sindicato promove reunião-jantar em
Lagoa Vermelha no dia 14

No próximo dia 14 de julho, às
19:30 horas, o Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região estará
promovendo uma reunião-jantar na
AABB de Lagoa Vermelha. Na oportunidade, a diretoria fará um debate com
bancárias e bancários sobre questões
relativas à categoria, a campanha sa-

larial de 2010, focando as discussões
na saúde e condições de trabalho.
A diretoria do Sindicato convida bancárias e bancários das cidades de Ciríaco, David Canabarro,
Ibiraiaras e Lagoa Vermelha a participarem do debate e da confraternização.

Banco faz mudanças
no IAPP

ITAÚ/UNIBANCO - II

Contraf cobra destino
da reserva do IAPP

Logo que se iniciaram as negociações sobre o processo de fusão, a
Contraf-CUT fez saber à diretoria do
banco que os trabalhadores tinham interesse no IAPP. “Por isso, sempre procuramos a direção da empresa para estudar o tema e discutir o saldo de reserva que ainda há no benefício", afirma Jair
Alves, um dos coordenadores da Comissão de Organização dos Empregados (COE Itaú Unibanco). Segundo
Alves, a COE tem cobrado a diretoria
do banco para que apresente em reunião, além do valor da reserva que há
no IAPP, “o aporte que os funcionários
possuem e como será destinado este
montante".
PIADINHA
Contam as Sagradas Escrituras que o
Senhor ordenou a Abraão matar seu filho
Isaac e, no momento em que o obediente
Abraão estava com a faca levantada,
prestes a matar o próprio filho, o
chamou:
- “Pare, Abraão, você já provou que me
é leal, não sacrifique seu filho”.
Abraão deixou a faca de lado e, aliviado,
olhou para seu filho, que se levantou do
chão e saiu correndo. Abraão o chamou:
- Volte, meu filho, o Senhor não quer que
eu te sacrifique! Ele te ama!
- Ama uma ova! – responde
- Ainda bem que eu sou ventríloquo!

