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ELEIÇÕES

Delegado eleito é Osmar Sauer.
Na extensão de base, tivemos
Josemar Ceccagno Nunes, da
Agência Lagoa Vermelha, como
candidato único.
Foram
colhidos
60
votos;Josemar Ceccagno Nunes
recebeu 60 votos favoráveis, não
havendo votos brancos ou nulos.
Sendo assim, Josemar é o
Delegado Sindical do Banrisul para a
extensão de base.
O mandato dos dois delegados
eleitos se dará de 1º de abril de 2012
até 31 de março de 2013.

BANCO DO BRASIL

Funcionários de todo o país fazem
Dia Nacional de Luta
Os funcionários do Banco do
Brasil de todo o país fazem, no dia de
hoje, mais um Dia Nacional de Luta
pelo cumprimento da jornada legal de
6 horas no banco, além de outras
reivindicações da pauta permanente
dos bancários, como melhorias no
Plano de Carreira, fim do assédio
moral, melhores condições de
trabalho e atendimento aos clientes,
extensão do direito à Cassi e Previ
para todos os bancários de bancos

incorporados.
Em todo o Brasil acontecerão
atividades como reuniões e colocação
de faixas em agências, entrega de
panfletos e até mesmo paralisações
de pontos de atendimento, para
marcar o dia de hoje.
Há tempos os bancários vêm
cobrando do banco uma proposta
concreta que contemple as suas
reivindicações, mas o banco insiste
em
ignorar
o
assunto.

IMPOSTO DE RENDA SOBRE A PLR

Trabalhadores voltam ao Congresso
para cobrar isenção
Representantes
dos
bancários, metalúrgicos, petroleiros,
químicos e urbanitários foram ao
Congresso Nacional nesta terça (27),
em Brasília, para cobrar dos
parlamentares aprovação de proposta
que isenta a PLR (Participação nos
Lucros
e
Resultados)
dos
trabalhadores brasileiros da cobrança
de Imposto de Renda (IR).
Essa foi a segunda vez,

28 / março / 2012

3601-2785 ou 3601-2786

ITAÚ

Banrisulenses elegem Delegados
Sindicais de Base
Após o final do processo
eleitoral para a escolha dos
Delegados Sindicais de Base do
Banrisul o Curtas e Novas vem
informar o seu resultado.
Na base de Passo Fundo,
concorreram dois candidatos: Osmar
Sauer, da Agência Passo Fundo
Centro e Valdemir Tarcísio La Maison,
da Agência Avenida Brasil.
Foram colhidos 97 votos;
Osmar Sauer obteve 72 votos,
Valdemir Tarcísio La Maison obteve 24
votos e houve 01 voto nulo.Portanto,
para a base de Passo Fundo, o

Nº 2762

somente
em
março,
que
representações sindicais estiveram
no Congresso com a campanha PLR
sem IR em pauta.
A votação do tema na casa
deveria ocorrer a partir desta
segunda-feira (26). A medida é uma
questão de justiça, pois os executivos
e acionistas dos bancos são isentos
de IR quando recebem seus
dividendos,
desde
1996.

Reajuste no Plano
da Saúde
A Contraf-CUT, federações e
sindicatos reuniram-se nesta
segunda-feira
(26)
com
representantes do Itaú, em São
Paulo, para discutir o Plano de Saúde.
Os representantes do banco
fizeram uma apresentação sobre a
estrutura atual do Plano de Saúde,
médico
e
odontológico
e
comunicaram o reajuste no plano.
Cerca
de
12%
dos
funcionários da ativa, que fizeram upgrade ou que têm agregados no
plano, tiveram um reajuste de 14,91%
na média. Já os funcionários
aposentados a partir de 1º de janeiro
deste ano tiveram um aumento de até
39% de reajuste.
O diretor do SEEB Passo
Fundo e representante da COE do
Itaú, Carlos H. Niederauer (Todinho),
esteve presente na reunião.
BRADESCO

Transporte irregular
de valores
O Bradesco recorreu sem
sucesso ao TST no intuito de eximirse do pagamento de indenização a
empregada que transportava valores
de forma irregular. Tal fato, muito
comum em todo o banco, se dava na
Bahia.
O TST afirmou que a prática
adotada pelo banco de exigir que a
empregada transportasse dinheiro
sem acompanhamento de vigilantes
ou policiais militares, além de
acarretar-lhe prejuízos psicológicos,
expunha sua integridade física ao
risco, inclusive de perder a vida.O
valor da indenização: R$ 100 mil.
PIADINHA
Duas cegonhas conversam:
-Onde você vai?
-Eu vou a um Convento de freiras!
-E o que vai levar?
-Nada! Só vou dar um susto nelas!

