Quinta-feira
Informativo do Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região - CUT

www.bancariospassofundo.org.br

secretaria@bancariospassofundo.org.br

ITAÚ UNIBANCO

A retomada do processo de
negociação com o banco infelizmente
ainda não surtiu efeitos práticos, haja
visto que o banco continua o processo
de desligamento de trabalhadores
com mais tempo de serviço e com a
remuneração mais elevada.
Hoje, a realidade dos
funcionários do Itaú, além do temor de
perderem o seu emprego, é uma
sobrecarga extrema de trabalho, com
acúmulo de funções, desrespeito aos
direitos trabalhistas, não concessão
das férias na forma legal, falta de
estrutura para trabalhar, inclusive com
prejuízo financeiros aos caixas. Todos
esses fatos estão diretamente ligados
a falta de funcionários.
No estado, houve paralisações
em Alegrete, Cachoeira do Sul,
Carazinho, Erechim, Ijuí, Pelotas,
Porto Alegre, Rio Grande, Santana do
Livramento, Santo Ângelo, São
Leopoldo e Vacaria. Aconteceram
também atividades em frente às
agências de Cruz Alta, Novo
Hamburgo, Santa Maria, Parobé,
Capão da Canoa e Tramandaí.

CAIXA FEDERAL

R$ 812,4 milhões de lucro, só no
primeiro trimestre
A Caixa Econômica Federal
registrou lucro líquido de R$ 812,4
milhões no primeiro trimestre deste
ano. Isso representa um crescimento
de 4,5% em relação ao mesmo
período de 2010, quando obteve lucro
de R$ 777,5 milhões. Os dados foram
divulgados na sexta-feira, dia 13, pelo
banco.
Esse resultado é fruto do
empenho dos trabalhadores, que não
medem esforços para cumprir o papel
social da instituição. Falta à CEF
contratar mais empregados,
reduzindo as longas filas de espera
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

Funcionários protestam contra
demissões
Em protesto contra a
possibilidade de o Itaú Unibanco
promover uma onda de demissões e
pela falta de funcionários no
atendimento nas agências, os
Sindicatos dos Bancários de várias
cidades do RS realizaram na quartafeira (18) paralisações demonstrando
ao banco a sua indignação e
insatisfação.
Em Passo Fundo, desde as
7h, diretores do sindicato colocaramse em frente as cinco agências do Itaú
Unibanco que ficaram fechadas até
o meio-dia. Foi entregue aos clientes
e usuários um panfleto com
explicações sobre os motivos da
paralisação.
Além de não aceitar as
demissões e exigir do banco a
contratação de mais trabalhadores, o
movimento sindical quer debater
também a melhoria nas condições de
saúde e trabalho oferecidas pelo Itaú
Unibanco, que em todo o país têm
levado vários bancários ao
adoecimento ou a pedir desligamento
da instituição.
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nas unidades e melhorando as
condições de trabalho.
Falta
também
discutir
questões internas importantíssimas
como a isonomia entre todos os seus
empregados, para que a Caixa possa
atingir o já divulgado objetivo de ser a
melhor empresa para se trabalhar, no
país.
Embora estejam no mercado,
os bancos públicos devem ter como
uma de suas metas, fomentar o
desenvolvimento de políticas públicas
de inclusão e, não somente incentivar
a tomada de capital para o consumo.

Tarifas sobem 20%
em três anos
O valor total das tarifas avulsas
dos bancos subiu 20%, em média, de
acordo com pesquisa divulgada na
quarta-feira (11) pelo Idec (Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor),
que analisou reajustes feitos pelos
sete maiores bancos do País - Banco
do Brasil, Banrisul, Bradesco, Caixa
Econômica Federal, HSBC, Itaú e
Santander -, entre abril de 2008 e
fevereiro de 2011.
O Banrisul apresentou a maior
variação, de 24%. Neste banco, o
total de tarifas avulsas subiu de R$
215,40, em 2008, para R$ 266,50,
este ano.
RESPONSABILIDADE SOCIAL II

O que isso
significa?
Com o avanço da automação
bancária , os bancos afirmavam que
haveria redução de custos para os
clientes, pois na maioria dos casos
estes se auto-atenderiam.
Hoje, os bancos atacam as
contas dos clientes,cobrando tarifas
absurdas que, na maioria das vezes
cobrem toda as suas despesas
operacionais e ainda sobra uma boa
quantia destes valores.
Será que é nisso que os
bancos pensam ao falar em
responsabilidade social, na mídia?
PIADINHA
A mulher chega em uma loja e pede
ao balconista: -Quero o veneno mais
forte que você tiver! Vou matar meu
marido!
O balconista lhe diz: -Venenos são
muito perigosos, são vendidos de
forma controlada!
Nisso, a mulher puxa da bolsa uma
foto de seu marido com a mulher do
balconista, saindo de um motel.
O balconista responde: -Com receita
eu vendo o que a senhora quiser!

