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BRADESCO

Roberto Setúbal,o Itaú provisionou
para a sua diretoria estatutária o
montante de R$ 87,6 milhões em
2010. Assim, cada um dos 15
diretores do banco recebeu uma
média de R$ 5,84 milhões no ano, ou
seja, 221 vezes a mais do que a renda
estimada de um bancário que recebe
o piso da categoria.
Os valores foram declarados
pelos bancos à Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), seguindo
determinação da própria entidade que
obriga companhias abertas a
divulgarem os salários dos principais
executivos.
Esta distância absurda denota
a falta de justiça dentro das empresas
e na própria sociedade brasileira.
Mesmo crescendo, o Brasil, que já é
a oitava maior economia do mundo,
está entre os dez países mais
desiguais.
Como alguém que recebe
valores como estes conseguirá ter a
coragem de negar reajuste aos
bancários na Campanha Salarial?

CAMPANHA SALARIAL

Conferência Nacional acontece
de 29 a 31 de julho, em São Paulo
A delegação gaúcha à 13ª
Conferência Nacional dos Bancários
embarca no dia 29 de julho, sextafeira, para São Paulo, onde será
realizado o evento. Organizada pela
Contraf/CUT, a Conferência é o maior
fórum deliberativo da categoria.
Durante a programação do evento,
que se estenderá até o dia 31,
domingo, será definida a pauta de
reivindicações a ser entregue à
Fenaban, Federação Nacional dos
Bancos.
A 13ª Conferência Nacional foi
precedida de uma série de eventos
regionais, organizados em diversos
estados brasileiros pelas federações
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3601-2785 ou 3601-2786

ITAÚ

Trabuco ganhou 394 vezes mais do
que um bancário em 2010
O presidente do Bradesco,
Luiz Trabuco, recebeu do banco em
2010 em salários e bônus a
impressionante quantia de R$ 10,4
milhões, segundo matéria da Folha de
S. Paulo da sexta-feira, 15. Os ganhos
astronômicos
do
executivo
contrastam com a remuneração dos
funcionários da empresa.
Um bancário do Bradesco que
recebe o piso da categoria
acumularou no ano aproximadamente
R$ 26,4 mil - incluídos regra cheia da
Participação nos Lucros e
Resultados (PLR), ticket refeição e
vale alimentação. Dessa forma, o
presidente da empresa recebe 394
vezes mais que os funcionários com
os menores salários do banco.
O BB também divulgou o
salário de seu presidente, Aldemir
Bendine: R$ 800 mil no ano, um valor
26,6 vezes maior que o ganho
aproximado de um funcionário do BB
que recebe o piso.
Embora não tenha divulgado
os números de seu presidente,
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filiadas à Contraf/CUT. Todas as
propostas deliberadas pelas
conferências estaduais serão
encaminhadas à etapa nacional do
evento, que irá eleger as prioridades
dos trabalhadores do setor para a
Campanha Salarial 2011.
A 13ª Conferência Nacional
dos Bancários debaterá os seguintes
temas: conjuntura nacional, saúde,
condições de trabalho, segurança
bancária, emprego, remuneração,
sistema financeiro nacional e
campanha salarial nacional 2011
(estratégia e mobilização).
Noticiaremos no C&N as
resoluções da Conferência Nacional.

Paralisações
continuam
Os bancários do Itaú voltaram
a fazer manifestações nesta terçafeira em todo o país contra o processo
de demissões imotivadas e por
melhores condições de trabalho. A
sequência de mobilizações foi
proposta pela Comissão de
Organização dos Empregados e
começou no dia 05 de julho.
Segundo informações da Contraf/
CUT, somente no primeiro semestre
deste ano o banco demitiu quase 4
mil funcionários, o que gera grande
tensão nos locais de trabalho.
No Rio Grande do Sul houve
mobilizações e paralisações em
Camaquã, Carazinho, Caxias do Sul,
Cruz Alta, Erechim, Passo Fundo,
Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande,
Santa Rosa, Santo Ângelo e Parobé.
CONVÊNIOS

Fisioterapeuta
O SEEB-Passo Fundo e
REgião conta com mais uma
conveniada.
Trata-se
da
fisioterapeuta Juliana A. Correa,
especialista em reabilitação de
membros superiores (mão, cotovelo
e ombro). Pelo contrato firmado,
haverá desconto de 10% no valor das
sessões e o endereço do consultório
é a Rua Uruguai, 1555, sala 82, no
Ed. Policlínicas.
O atendimento é de segunda
à sexta, das 18h às 21h e nos
sábados, das 8h às 12h, sendo
agendado pelo fone 9964-0161 ou
pelo 2104-1709.
PIADINHA
A cartomante:
-Vejo uma moça loira, muito bonita e
inteligente, querendo saber tudo
sobre você...
E o sapo pergunta:
-Croac! Quando e onde vou
conhecer essa gatinha?
-No semestre que vem, na aula
prática de Biologia!

