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RECLAMAÇÕES

89% dos aumentos salariais de 2010
tiveram ganho real
A proporção de reajustes salariais
acima da inflação, medida pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC), atingiu em 2010 o maior
patamar desde 1996, quando o
levantamento começou a ser
realizado pelo Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese).
No ano passado, 88,7% dos 700
acordos salariais analisados pela
entidade resultaram em aumentos
reais de remuneração. Destes, 15,1%
contabilizaram ganhos reais
superiores a 3%, o triplo do verificado
nos dois anos anteriores.
Para o Dieese, o resultado reflete
principalmente a vigorosa expansão
da economia brasileira em 2010,
quando o Produto Interno Bruto (PIB)

cresceu 7,5%, o melhor resultado
desde 1986.
Embora o ambiente econômico
brasileiro ainda seja considerado
positivo pelo Dieese, a expectativa de
desaceleração do PIB e de aumento
da inflação nos próximos meses
deverá dificultar as negociações neste
ano.
Concluindo, 2011 deverá ser um
ano de muita luta para a obtenção de
resultados positivos em acordos
salariais.
O desenvolvimento do mercado
de trabalho no Brasil ainda depende
de mudanças em diversas esferas,
envolvendo desde a política de salário
mínimo, até questões ligadas à
rotatividade nas empresas e à
definição de pisos salariais.

ELEIÇÃO

Delegados Sindicais do Banrisul
Após concluirmos o processo
eleitoral para a escolha de Delegados
Sindicais do Banrisul , informamos o
seu resultado: Éder Pollo e Josemar
Ceccagno Nunes foram eleitos pela
unanimidade dos votantes.
Éder Pollo representará as
agências Passo Fundo Centro, São

Cristóvão, General Netto, Avenida
Brasil. Josemar Ceccagno Nunes, por
sua vez, representará Tapejara,
Sertão, Ernestina, Sananduva, Lagoa
Vermelha, Ibiraiaras, David Canabarro
e Ciríaco. O mandato dos dois tem
duração de um ano, a contar de 1º de
abril do corrente ano.

AÇÕES COLETIVAS

Assembleia é hoje, às 18h
O SEEB Passo Fundo e
Região realiza hoje, às 18h, em sua
sede, uma Assembleia Geral para
deliberar sobre ações judiciais
coletivas. O debate servirá para a
categoria referendar ou não o
ajuizamento destas ações.
Constitucionalmente,
o
Sindicato tem legitimidade para propor
ação coletiva como substituto
processual dos bancários filiados à
entidade, mas é importante a presença
de todos na assembléia para fortalecer
a delegação de poderes perante a

Justiça.
Ações que serão propostas:
Bancos Privados - Diferença de PLR
e 7ª e 8ª horas. Banrisul - 7ª e 8ª horas.
CEF - Diferença nos 33% das férias, 7ª
e 8ª horas e diferença na mudança de
nomenclatura dos caixas. BB - 7ª e 8ª
horas e Interstícios do PCS antigo.
Uma vez ajuizadas as ações,
todos os filiados serão representados
pelo Sindicato. A Substituição
Processual permite que o Sindicato lute
pelos direitos de seus representados de
forma coletiva, com mais força.

Bancos na lista do
Procon/SP
Nesta terça-feira, 15, a
Fundação Procon de São Paulo, ligada
à Secretaria Estadual da Justiça e
Defesa da Cidadania divulgou o
ranking de reclamações de 2010.
Em segundo e terceiro lugares
na lista apareceram dois dos maiores
bancos privados do país: Itaú Unibanco
– em 2009, o Itaú já era o segundo
colocado e o Unibanco aparecia em
oitavo lugar – e Bradesco, que ficou
em sétimo lugar no ano anterior.
Confira o ranking das
empresas mais reclamadas em 2010:
1 - Telefônica; 2 - Itaú Unibanco; 3 Bradesco; 4 - Samsung; 5 - Claro; 6 Eletropaulo; 7 - Sony; 8 - LG; 9 Santander;10 -NET.
ENQUANTO ISSO...

Banqueiros estão
podres de ricos
Os banqueiros lideram, em
quantidade, a lista dos 30 bilionários
brasileiros, segundo a 25ª edição da
lista da revista americana Forbes,
divulgada no dia 9 de março. A relação
das pessoas mais ricas do mundo
inclui 13 pessoas ligadas a empresas
do sistema financeiro do país.
O primeiro banqueiro brasileiro na
lista é Joseph Safra,com patrimônio
de US$ 11,4 bilhões. Além dele,
também estão Antonio Ermírio de
Moraes (Votorantim), Ana Lucia de
Mattos Barretto Villela (Itaú Unibanco),
a família Moreira Salles (Itaú
Unibanco), Lina e Lia Maria Aguiar
(Bradesco), entre outros.
PIADINHA
-Quantos rins nós temos?-perguntou
o professor aos alunos.
-Quatro- responde um dos alunos.
-Como quatro? - contesta o mestre.
-Dois meus e dois seus, professor!

