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Minuta foi entregue na sexta-feira, 10
discussão por blocos temáticos. A
primeira negociação, que tratará do
Plano de Saúde e mais dois itens do
bloco
remuneração,
PCR
(Participação Complementar nos
Resultados) e auxílio-educação, já está
marcada para o final de fevereiro,
sendo que as demais acontecerão a
cada quinze dias.
Um relato completo da reunião
bem como a íntegra da minuta pode ser
lido na página do Sindicato na Internet.

ITAÚ - II

Contraf cobrou mais empregos
Na manhã de sexta-feira, em
preparação para a reunião com o
Itaú, os dirigentes sindicais
realizaram um debate sobre os
números do banco. Um economista
do Dieese apresentou um painel com
vários dados sobre o desempenho do
banco de forma a subsidiar os
sindicalistas na negociação da tarde.
Conforme esses dados, os
gastos do Itaú com remuneração
cresceram apenas 0,8% em 2011 em
relação a 2010. Detalhe: nesse
período, os salários pagos pelo banco
tiveram um incremento de 7,5% em
2010 (de 16% no piso), e de 9% já no
terceiro quadrimestre do ano

passado (12% no piso).
Como o Itaú consegue tal
mágica? De forma simples e trágica
ao mesmo tempo:
1 - Demitindo, para reduzir a
quantidade de postos de trabalho;
2 - Se desfazendo de funcionários
mais antigos, com salários mais altos
e muitos anos de dedicação à casa,
para contratar novos trabalhadores
com salários bem mais baixos.
Somente em 2011, o Itaú
eliminou 4.058 postos de trabalho.
Por isso, a Contraf se antecipou às
negociações da minuta e, com
veemência, cobrou a abertura de
mais vagas de emprego no banco.

GRÉCIA

Sindicato dos Policiais ameaçou prender
os representantes do FMI, BCE e CEE
O porta-voz do Sindicato dos Policiais da Grécia ameaçou de prisão aos
representantes da troika FMI (Fundo
Monetário Internacional, BCE (Banco
Central Europeu) e CEE (Comissão
Executiva Européia). As acusações:
“ameaça à soberania nacional”, “perturbação da ordem democrática”, e “atentado contra o bem estar público”.
“A proposta é de difícil execução,
mas não deixa de ser suculenta”..., afirmou o escritor gaúcho Flávio Aguiar, radicado em Berlin. No artigo “Já pensou? FMI, BCE e UE no camburão...”,
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BANRISUL - I

ITAÚ - I
Na sexta-feira, 10, à tarde, foi
retomado o processo de negociação
com Itaú. Dirigentes da Contraf-CUT,
juntamente com a COE-Itaú,
entregaram à diretoria do banco a
minuta específica de reivindicações do
funcionalismo. A minuta foi elaborada
no mês de dezembro de 2012 durante
Encontro Nacional dos Dirigentes
Sindicais.
A negociação da minuta se dará
durante o primeiro semestre pela
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Aguiar traça um breve panorama da
Grécia, país onde o desemprego já atinge 21% da população (de quase 50%
entre os jovens), e a troika, para garantir a sobrevivência dos bancos e dos
grandes capitalistas, segue exigindo sacrifícios dos tabalhadores e do povo grego em geral. Agora, quer a demissão
de mais 15 mil funcionários públicos e
um corte de 20% nos salários.
Para ler a íntegra do artigo de Flávio Aguiar,
acesse h t t p : / /
www.cartamaior.com.br/templates/
colunaMostrar.cfm?coluna_id=5457.

Mais de mil ficaram
sem receber a RV2
Mais de mil funcionários do
Banrisul ficaram sem receber a RV2
(Remuneração Variável 2). Justificando
a retenção dos valores da RV2 desta
grande quantidade de funcionários, a
diretoria do Banrisul afirmou que eles
não observaram normas internas do
banco na concessão de crédito.
Dirigentes da Fetrafi-RS
estiveram reunidos com o diretor Joel
Raimundo na quinta-feira, 9, para
esclarecer a questão. O diretor
informou que foi concedido um prazo
de 10 dias para que os funcionários
envolvidos apresentem suas
justificativas. Ao terminar o prazo,
será realizada nova reunião com o
movimento sindical para discutir o
assunto.
BANRISUL - II

Diferenças da PLR
serão pagas dia 24
No dia 6/02, a Fetrafi-RS
manteve contato com o presidente do
Banrisul, Túlio Zamin, para pedir a
antecipação do pagamento das
diferenças da PLR de 2011. Na quintafeira, 9, Zamin confirmou a antecipação
para o dia 24, juntamente com a folha
de pagamento. Em outubro de 2011,
o Banrisul antecipou o pagamento da
PLR, em parcela única. A Fetrafi-RS
pediu também à diretoria do Banrisul o
pagamento antecipado das diferenças
da PLR aos funcionários afastados por
problemas de saúde. O banco ficou
de definir a data ainda nesta semana.
PIADINHA
O bêbado entra na igreja, agarra o sacristão pelo braço e grita:
- Me vê uma pinga!
- Aqui não vendemos pinga, senhor!
- Então, me dá um conhaque!
- Também não temos conhaque!
- Como não tem? Que raio de bar é
esse?
- Isso aqui não é um bar, é uma igreja!
- Ah... Então me dá um São Raphael!

