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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Fermino afirmou: “Avançamos na
questão da Universidade Caixa,
conseguindo alterar a métrica de
apuração". Para ele, é também um
avanço o fato de os funcionários
poderem tomar conhecimento das
regras com antecedência, uma vez que
em 2008 e 2010 os critérios só foram
conhecidos no final do ano. Porém,
Fermino ressalta que é preciso evoluir
ainda mais de forma a que as regras
sejam conhecidas já no início do ano.

BANCO DO BRASIL

O sistema implantado em Santa Maria
que impõe a venda de dias de férias
O sistema implantado por
gestores do BB da região de Santa
Maria para a concessão de férias não
deixa saída aos funcionários. Aquele
que quiser gozar todos os 30 ou 35 dias
de férias a que tem direito não poderá
tirá-los nos meses “nobres”, janeiro,
fevereiro e julho. Nesses meses, 15
ou 20 é o número máximo de dias de
férias permitido; esta medida é correta,
pois oportuniza a todos a possibilidade
de tirarem férias nesse período.
Porém, há um problema: o
saldo tem que ser vendido. Assim,

como normalmente os funcionários
procuram tirar uma ou duas semanas,
pelo menos, nos meses citados, por
coincidirem com suas férias da
faculdade ou com as escolares de
seus filhos, na prática, está
implantada a obrigatoriedade - ilegal da venda de dias de férias.
Ainda nesta semana, a FetrafiRS, após consultar outras bases
sindicais sobre a ocorrência nelas de
tal prática, deve formalizar denúncia
junto à Superintendência Estadual
sobre tal esquema.

ITAÚ

Bancários questionam prêmio de
“banco mais sustentável do mundo”
No dia 16/06, o Itaú foi eleito o
“banco mais sustentável do mundo” no
"2011 FT/IFC Sustainable Finance
Awards", realizado em Londres. O
prêmio foi concedido pelo jornal
britânico Financial Times e pelo IFC
(International Finance Corporation),
órgão do Banco Mundial. O movimento
sindical questiona o prêmio.
Para o diretor do SEEB-Passo
Fundo, representate gaúcho na COEItaú, Carlos Henrique Niederauer, o
Todinho, este prêmio mais parece
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SANTANDER - I

Comisão paritária finaliza proposta de
regras para promoção por mérito
Em reunião realizada na terçafeira, 21, em Brasília, a comissão
paritária formada para discutir critérios
e acompanhamento da avaliação de
desempenho e promoção por mérito
na Caixa Econômica Federal finalizou
sua proposta de promoção por mérito
para 2011. A proposta deve ser
apresentada na negociação que ocorre
amanhã entre a CEE/Contraf e a
direção da CEF.
Membro da comissão, Luiz
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uma farsa.
“Quem convive
diariamente com os funcionários do
Itaú constata que pouco ou nada há
de sustentável no ambiente de
trabalho. Demissões e pressão cada
vez maior pelo cumprimento de
metas aliada ao assédio moral
conformam condições de trabalho
que, quase inevitavelmente, acabam
levando
o
trabalhador
ao
adoecimento”, afirma Todinho. “Onde
podemos encontrar sustentabilidade
nisso?” questiona o diretor.

Final da Libertadores
teve protesto
Na noite de quarta-feira, 22,
aconteceu um protesto contra o
Santander em frente ao estádio do
Pacaembu, em São Paulo, pouco
antes do início da final da Copa
Libertadores. A manifestação foi
promovida pelo SEEB-São Paulo,
Afubesp, Fetec-SP, Contraf-CUT e UNI
Américas. Os bancários expuseram
faixas e distribuíram panfletos para
denunciar o desrespeito com que o
Santander trata seus funcionários e
aposentados na América. O banco
espanhol é o patrocinador da copa.
SANTANDER - II

Protesto denunciou
fraude histórica
O protesto em frente ao
Pacaembu foi realizado para denunciar
as más condições de trabalho, o
desrespeito e a exploração a que são
submetidos os funcionários do
Santander. Mas, o protesto serviu
também para demonstrar a fraude
histórica cometida pelo banco espanhol
ao tentar ligar sua imagem a um torneio
que homenageia os que lutaram e
morreram pela independência dos
países da América. Os Libertadores
da América buscaram a independência
para que nossos povos escapassem
à exploração colonial imprimida pelas
potências européias da época; a
Espanha era uma delas.
PIADINHA
A família está reunida vendo os álbuns
de fotografias. Lá está a foto de um
jovem elegante, porte atlético, ar
simpático. A Mariazinha vira-se para
a mãe e pergunta:
- Quem é esse homem tão bonito,
mãe?
- Esse aí é o seu pai, Mariazinha.
Mariazinha chega perto do ouvido da
mãe e pergunta bem baixinho:
- E quem é aquele cara gordo, feio e
chato que mora com a gente?

