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CAMPANHA NACIONALDOS BANCÁRIOS

ITAÚ

Vale-cultura: benefício já está em vigor Adesão ao vale-cultura
Conquistado com a grande
mobilização da categoria bancária, a
maior dos últimos vinte anos, o valecultura entrou em vigor no dia 1º de
janeiro. O valor do vale é de R$ 50,00

por mês e somente os bancários que
ganham até 5 salários mínimos (R$
3.620,00) terão o direito de recebê-lo.
O valor será repassado mensalmente
através de cartão magnético.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Comissão paritária fez a segunda reunião
de debates sobre melhorias no PSIC
A comissão paritária formada
para avaliar, debater e sugerir melhorias
no PSIC (Processo de Seleção Interna
por Competência), o antigo PSI, voltou
a se reunir na quarta-feira da semana
passada, 08/01. Nesta segunda
reunião da comissão - a primeira
aconteceu em 17/12/13 - o debate girou
em torno da abrangência, análise

curricular e funcional e avaliação de
competências.
Resultado da mobilização dos
funcionários da Caixa Econômica
Federal na Campanha Nacional dos
Bancários 2013, a comissão é formada
por representantes dos trabalhadores
e da CEF e tem prazo até o dia 30 de
março para concluir seu trabalho.

GOLPE DE 1964 - I

50 anos da deposição de João Goulart
No dia 31 de março deste ano,
completar-se-ão 50 anos da deposição
do presidente João Goulart por um golpe
civil-militar. Esse golpe constitui um fato
de relevada importância para a nossa

história, pois viabilizou a implantação
de uma cruenta ditadura em nosso
país que durou 21 anos, até 1985. Por
isso, o C&N estará publicando várias
matérias sobre o mesmo.

GOLPE DE 1964 - II

“Jango e a atualidade”, por Beto Almeida
No artigo Jango e a
atualidade, o jornalista Beto Almeida
discorre sobre o ato de devolução do
mandato ao ex-presidente João
Goulart, realizado no Congresso
Nacional no dia 18/12/2013:
“Mesmo sem efeitos práticos,
a iniciativa dos senadores Pedro
Simon e Randolfe Rodrigues faz
justiça com Jango porque contribui
para reescrever a história do Brasil”.
E justificando o título de seu
artigo, o jornalista escreve:
“Diante de Dilma Rousseff,
presente ao ato, o fi lho de Jango, João
Vicente Goulart, acertou lembrando
que o pai é ainda uma mensagem
viva em defesa das reformas de
base. A nacionalização da economia,
a reforma agrária, a eliminação do

analfabetismo (Jango havia nomeado
Paulo Freire para esta tarefa ainda
não realizada, em descumprimento
Constituição de 1988),(...) realçam a
atualidade das reformas de base,
propostas por Jango.”
Sobre a cobertura do ato pela
grande imprensa, Almeida afirmou:
“A mídia do capital, que apoiou
a derrubada de Jango, tenta agora
reduzir o alcance do importante gesto
do Senado. O mínimo que [a Globo]
deveria fazer - como concessionária
de serviço público de radiodifusão - é
divulgar a verdadeira história do expresidente que tanto difamou”.
O artigo de Beto Almeida pode
ser lido no jornal Brasil de Fato nº 566
ou na Internet através do link http://
www.brasildefato.com.br/node/27029.

tem prazo até o dia 17
Os funcionários do Itaú têm
prazo até sexta-feira, 17, para
aderirem ao vale-cultura, informou a
direção do banco. Naquele dia, ocorre
o fechamento da folha de pagamento.
Como não há possibilidade de
pagamento retroativo, o funcionário
que não efetivar sua adesão até o dia
17 ficará sem o vale relativo ao mês
de janeiro. Uma vez preenchido o
formulário de adesão, o mesmo deve
ser enviado para o e-mail
relacoessindicais@itauunibanco.com.br ou através do fax
(11) 5029-1174.
SANTANDER

Banco disponibilizou a
adesão ao vale-cultura
Conforme comunicado do
Santander, a adesão de seus
funcionários ao vale-cultura deverá ser
feita pela Intranet. Os passos para a
adesão e o recebimento do cartão são
os seguintes: Intranet > As Pessoas
> Portal RH > Espaço Notícias.
SINDICATO

Sobre o convênio
com a CIST
Informamos que a CIST
(Comunidade Intersindical de Saúde ao
Trabalhador) mudou seu telefone. Os
novos números são (54)3045-5016 e
(54)3045-5018;
o
e-mail
é
cistsaude@hotmail.com. A Secretaria
de Saúde do SEEB-PF vai remeter, via
e-mail, a todos os bancários e bancárias
associados, a relação das clínicas e
profissionais conveniados com a CIST.
PIADINHA
Na delegacia:
- O senhor sabe tocar bateria?
- Não, senhor...
- Então, por que roubou a bateria do
seu vizinho?
- Porque ele também não sabe, doutor!

