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FINANCEIRAS E COOPERATIVAS DE CRÉDITO I

Assembleia sexta, às 18h, delibera
sobre a minuta de reivindicações
Nesta sexta-feira, 08 de julho,
às 18 horas, o Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo e Região
estará realizando uma assembleia
com os trabalhadores e trabalhadoras
das cooperativas de crédito e
financeiras para a apreciação da

minuta de reivindicações do
segmento.
O edital de convocação da
assembleia foi publicado pela FetrafiRS no jornal Zero Hora do dia 01 de
julho de 2011. As assembleias
acontecerão em todo o país.

FINANCEIRAS E COOPERATIVAS DE CRÉDITO II

Os itens principais da minuta
A minuta de reivindicações dos
trabalhadores das cooperativas de
crédito e financeiras será entregue ao
Sindfin, após a realização de todas as
assembleias do país.
Os principais itens da minuta
são: índice de reajuste de 17,67%, o
que corresponde à soma da inflação
acumulada entre 01.06.2010 e
31.05.2010 mais aumento real de
10%; melhoria dos pisos de ingresso;
ampliação do cheque-rancho; auxíli-

creche/babá e mudanças nos critérios
de pagamento da Participação nos
Lucros e Resultados.
Sendo assim, convocamos
todos os trabalhadores das
financeiras e cooperativas de crédito
de Passo Fundo e região a se fazerem
presentes ao Sindicato dos
Bancários, para se apropriarem de
mais dados da minuta, podendo
assim, deliberar pela aprovação ou
rejeição da mesma. Participe!

ITAÚ

Em Dia Nacional de Luta, agências são
paralisadas em todo o país
Em
cumprimento
ao
calendário estabelecido pela
representação de seus trabalhadores,
o Itaú teve ontem (06), mais um Dia
Nacional de Lutas. As manifestações
incluiram panfleteações e a
paralização de agências no Brasil
inteiro.
Os trabalhadores do banco se
manifestaram em repúdio ao
processo de demissões imotivadas e
por melhorias nas condições de
trabalho e emprego dentro da
instituição.
Apenas nos meses de abril e
maio o Itaú desligou 350 profissionais,
sendo a maioria, pertencente à área
de crédito ao consumidor, que
engloba a financeira e o segmento
dos cartões de crédito. Para dar conta
da demanda, os trabalhadores que

permanecem no banco estão
sobrecarregados e convivendo com
desvios de função, além do fantasma
das terceirizações.
As manifestações desta
quarta-feira também serviram para
denunciar as metas abusivas
impostas aos trabalhadores, o
assédio moral, a jornada excessiva e
o desrespeito aos clientes e usuários,
submetidos às altas taxas e tarifas.
Em Passo Fundo, as três
agências do Itaú ficaram fechadas até
o meio-dia. Além de Passo Fundo,
Carazinho, Santa Maria, Rio Grande
e Porto Alegre, entre outras cidades,
também paralisaram agências.
A mobilização obrigou o banco
a chamar uma reunião que acontece
hoje (07), em São Paulo, para discutir
as reivindicações dos funcionários.
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SANTANDER I

Denúncia de
bancários é alvo de
censura
O banco espanhol entrou
com uma ação junto ao Conselho
Nacional de Autorregulamentação
Publicitária (Conar) para que fosse
retirado do ar o anúncio veiculado na
Rádio CBN na manhã de 22 de junho,
dia da final da Copa Libertadores,
entre o Santos e Peñarol.
No informe publicitário, os
bancários
denunciaram
as
demissões de trabalhadores
brasileiros, o assédio moral, o calote
nos aposentados do antigo Banespa,
as remessas de dinheiro ao exterior
e os elevados salários dos
executivos.
SANTANDER II

O descaso do banco
gerou a denúncia
Todas as denúncias dos
bancários são procedentes e já foram
discutidas com os representantes do
banco, mas continuam sem solução.
Em vez de tentar calar a voz
e intimidar as entidades de
representação, o Santander deveria
negociar com seriedade e resolver
essas questões, como forma de
valorizar os trabalhadores brasileiros
que hoje produzem 25% do lucro
mundial do banco, o maior resultado
entre todos os países, superando até
a Espanha, onde a participação caiu
para 13%.
PIADINHA
Um brasileiro encontra um amigo
português, que não via há muito
tempo: -Oh Manuel, há quanto tempo!
Como anda o nosso amigo Joaquim?
-O dotoire não sabe a desgraça que
aconteceu? O Joaquim foi pego
roubando ovos, foi julgado e
condenado. -E daí? -Ele foi enforcado!
-Meu
Deus,
pelos
ovos?
-Não dotoire, pelo pescoço!

