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Mesmo demitindo, Itaú pagou R$ 7,45
milhões por diretor, em 2011
injustiça do banco privado que mais
lucra no Brasil e o único das grandes
instituições financeiras que está
cortando postos de trabalho.
O Itaú manda embora
funcionários antigos com salários
maiores e contrata novos pagando
bem menos. Segundo a Pesquisa do
Emprego Bancário, elaborada
trimestralmente pela Contraf-CUT e
Dieese, com dados do Caged, a
remuneração média dos admitidos foi
de R$ 2.430,57 em 2011, enquanto
que a dos desligados foi de R$
4.110,26, uma diferença de 40,87%.
Isso nos mostra como o
banco Itaú Unibanco economiza
bilhões de reais com a rotatividade,
enquanto oferece ganhos milionários
para diretores, o que é inaceitável.

ITAÚ II

Banco não respeita férias integrais
As “férias de 30 dias” se
constituem um direito
dos
trabalhadores garantido pela
Constituição Federal, uma conquista
histórica que tem seu fundamento
numa questão de saúde, tendo em
vista, que o trabalhador em sua
jornada de trabalho enfrenta situações
de desgaste físico e mental, havendo
a necessidade de descanso devido.
Infelizmente, esse direito não
é observado no Banco Itau, onde uma
prática habitual por parte do banco
deixa que os funcionários tirem no
máximo 20 dias de férias e ainda,
como agravante, aconteça o

“fracionamento” (10+10).
O sindicato, reafirmando o
seu papel de defender os direitos dos
trabalhadores, inclusive judicialmente,
impetrou uma Ação Trabalhista
Coletiva pedindo uma punição a essa
violação do direito dos trabalhares do
Banco Itaú.
A ação obteve procedência em
1ª instância, com o banco sendo
condenado a pagar em dobro os 10
dias
de
férias
vendidos.
O numero do processo é
0000010-76.2011.5.04.663. Maiores
informações junto a secretaria jurídica
do Sindicato dos Bancários.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Universidade Federal da Fronteira Sul
A Associação de Municípios
do Panalto (Ampla) convida toda
sociedade passofundense a participar
de uma Audiência Pública sobre a
proposta de criação do Campus de
Ciências da Saúde da Universidade
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3601-2785 ou 3601-2786

CEF/CCV

ITAÚ I

O Itaú Unibanco segue
pisando na bola com os
trabalhadores e a sociedade
brasileira. Enquanto praticou
demissões em massa em 2011,
cortando 4.058 empregos, o banco
pagou média de R$ 7,45 milhões por
diretor.
A instituição que lucrou R$
14,6 bilhões no ano passado é o único
banco que aparece na lista das dez
empresas com maior gasto médio por
diretor, conforme levantamento do
jornal Valor Econômico publicado na
edição desta quinta-feira (31).
A remuneração anual de um
diretor do Itaú supera 208 vezes o
ganho de um bancário que recebeu
ao longo do ano o piso da categoria
em 2011, mostrando uma tremenda
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Federal da Fronteira Sul.O objetivo é
atender esta macrorregião que é
referência em saúde na Região Sul.
A mesma será realizada hoje
(05/06), na Câmara de Vereadores de
Passo Fundo, às 19 horas.

Sindicato formaliza
adesão à CCV
Informamos que, conforme
definido na Assembleia do dia 30/05,
o Sindicato dos Bancários de Passo
Fundo e Região encaminhou à Caixa
Federal a documentação necessária
para oficializar a instalação da CCV
(Comissão de Conciliação Prévia)
em sua base de atuação.
Os diretores Carlos Henrique
Niederauer e Paulo César Kunzler
serão os titulares do SEEB na
Comissão, enquanto a suplência
ficará a cargo de Marco A. Moretto e
André Madruga.
Assim que a Caixa acusar o
recebimento da documentação
informaremos os próximos passos a
serem dados por aqueles que
pretendem conciliar nesta comissão.
UNIVERSIDADES FEDERAIS

Greve para 46
instituições
A greve de professores das
instituições federais de ensino
tecnológico e superior, iniciada há
quase três semanas, atinge 46
universidades federais e mais dois
institutos de ensino tecnológico,
segundo levantamento do Sindicato
Nacional dos Docentes das
Instituições de Ensino Superior
(Andes).
A principal reivindicação dos
docentes é a revisão do plano de
carreiras. O sindicato defende que o
atual modelo não permite uma
evolução satisfatória do professor ao
longo da profissão.
PIADINHA
Um caipira foi visitar o compadre e
tendo intimidade, entrou na casa sem
bater. O compadre estava sentado
num sofá assistindo televisão.
O caipira, então, o cumprimenta:
-Oi cumpadre, firme?
O compadre responde:
-Nada
sô,
futebor...

