Itaú Unibanco

Após muita pressão, bancários
conquistam PCR maior
Diante da proposta do banco, trabalhadores devem se reunir em assembleia, no dia 02 de junho, para apreciação do acordo
Apesar da insistência do banco em não valorizar
seus funcionários, os trabalhadores do Itaú Unibanco conseguiram arrancar uma proposta melhor para
o Programa de Participação Complementar nos Resultados (PCR). Foram necessárias diversas rodadas de negociação até que o banco cedesse. Na
reunião realizada em São Paulo, no último dia 24,
finalmente, foi apresentada uma alternativa melhor:
um acordo de dois anos, com ganhos de R$ 3,2 mil
até R$ 4,2 mil e pagamentos em 2010 e 2011.
A proposta prevê o valor de R$ 1,8 mil a título de
PCR 2010, creditado no dia 10 de junho. Na mesma
data, os bancários receberiam também um valor de
R$ 300 pelo sucesso no processo de migração das
agências do Unibanco para Itaú. Em maio do ano
que vem, os trabalhadores receberiam R$ 1,6 mil
de antecipação do PCR 2011. Eventuais diferenças
seriam pagas até fevereiro de 2012.
“O avanço nas negociações é reflexo da mobilização dos bancários não só de Curitiba, que foi um
exemplo na Campanha Salarial 2009, mas de todo
o Brasil”, afirma Otávio Dias, presidente do Sindicato dos Bancários. “Conquistamos uma proposta que
valoriza a dedicação dos trabalhadores, os principais responsáveis pelo lucro de R$ 3,23 bilhões no
primeiro trimestre deste ano”, completa o membro
da COE/Itaú Unibanco, Marcio Kieller.

Assembleia – Seguindo a orientação da Contraf-CUT, o Sindicato irá realizar uma assembleia
de ratificação do acordo coletivo de trabalho do
PCR 2010 e 2011. Todos os trabalhadores do Itaú
Unibanco estão convocados a comparecer no Espaço Cultural e Esportivo, na quarta-feira, 02 de
junho, às 18h30. “Mesmo aprovando este acordo,
nada nos impede que, dependendo dos resultados
de 2010 e 2011, continuemos negociando com o
banco para que os valores referentes ao PCR sejam majorados”, conclui Otávio Dias.

Inscrições para bolsas de
estudo vão até 11 de junho
No início do mês de abril, os representantes dos
bancários também conseguiram, em negociação
com o Itaú Unibanco, a ampliação de 600 bolsas
de estudo no programa de auxílio-educação. Até
então, os bancários do Itaú disputavam 1,4 mil bolsas e os do Unibanco 2 mil. Agora, os trabalhadores
têm a sua disposição um total de 4 mil bolsas.
“Trata-se de uma conquista muito importante
para os trabalhadores, pois as bolsas contribuem
para a formação acadêmica e profissional”, acen-

tua Júnior César Dias, dirigente do Sindicato. Com
inscrições abertas a todos os funcionários, independente da carga horária, as bolsas contemplam 11
parcelas, retroativas a fevereiro de 2010.
Inscrições – As inscrições para a concessão do
auxílio-educação ficam abertas até 11 de junho e
podem ser feitas via portal na Internet ou no Departamento de Recursos Humanos. Remuneração, tempo
de banco, idade, número de dependentes, além do
ano do curso, estão entre os critérios de desempate.

Assembleia de ratificação
do Acordo do PCR
Data: quarta-feira, 02 de junho
Horário: 18h30 (primeira convocação)
19h (segunda convocação)
Local: Espaço Cultural e Esportivo
(Rua Piquiri, 380)
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Sindicato com
mais força

Condições de trabalho são
discutidas com RH/Sul
Os dirigentes sindicais do Itaú Unibanco da base
de Curitiba e região e o presidente do Sindicato,
Otávio Dias, receberam, no dia 11 de maio, o gerente de RH e relações sindicais da região Sul do
banco, José Rinaldi. Na reunião, o dirigente Marcio
Kieller, representante dos trabalhadores na COE/
Itaú Unibanco, apresentou uma série de pautas fundamentais para os trabalhadores do banco, dentre
elas, a reforma nas agências.
O Sindicato tem denunciado com frequência as
péssimas condições de trabalho a que os bancári-

os estão submetidos, devido à modernização das
agências do Unibanco. “O processo evidenciou a
negligência do banco com relação a questões de
saúde e segurança do trabalhador”, afirma Júnior
César Dias, dirigente do Sindicato. A reunião também mostrou a importância do RH/Sul. “O diálogo
com o departamento tem possibilitado avanços em
demandas pontuais, essenciais para os trabalhadores. Por isso, o Sindicato e os representantes do
banco concordaram que a realização de reuniões
periódicas são essenciais”, conclui Marcio Kieller.

Conquista

Ação da URP é paga a
ex-banestadenses
No último dia 20, foi realizado o processo de
transmissão de dados dos bancários contemplados
pela ação da URP, o que possibilitou o crédito dos
valores para cerca de 2 mil ex-banestadenses. O
pagamento, aguardado há mais de 18 anos, foi uma
vitória conquistada pelo Sindicato.
A ação da URP postula o pagamento das diferenças salariais decorrentes do incorreto repasse
de reajustes aos salários dos bancários (os valores
correspondem a 6% dos reajustes não repassados

Humor

nos meses de abril, maio e junho de 1991). Desde
a sentença, o Sindicato está reunindo os dados dos
contemplados para viabilizar o pagamento da ação.
No momento, a entidade está corrigindo algumas
inconsistências e providenciará os créditos restantes. Um novo lote com informações de 300 contemplados será enviado em breve para o perito atualizar
os valores e processar os pagamentos. Mas ainda
há bancários que devem entrar em contato com o
Sindicato (acesse www.bancariosdecuritiba.org.br).

Os trabalhadores bancários do Itaú Unibanco podem
contar com mais uma representante nas mobilizações
e lutas em prol da categoria. Em maio, a bancária
Ana Maria Fideli foi liberada
para atuação direta junto ao
Sindicato dos Bancários de
Curitiba e região.

Em Guarapuava
No dia 06 de maio, os dirigentes sindicais
de todo o Paraná estiveram reunidos na sede
do Sindicato dos Bancários de Guarapuava,
para discutir a pauta dos trabalhadores do Itaú
Unibanco. Após a modernização das unidades
do Unibanco, o movimento sindical exige agora a
reforma das agências do Itaú. Os representantes
dos trabalhadores também discutiram a possibilidade de unificação das sete Fundações do
banco, defendendo que todos os trabalhadores
devem ter direito à previdência complementar.
No entanto, qualquer mudança terá que ser submetida a assembleia.

Copa no Espaço
Cultural
No dia 11 de junho, terá início a 19° edição da
Copa do Mundo de Futebol, um dos maiores eventos esportivos do planeta. O Café dos Bancários
do Espaço e Cultural e Esportivo (Rua Piquiri,
380) irá transmitir os jogos que forem disputados às 15h30, durante a semana. A partir deste
horário, o bar funcionará normalmente para que
os bancários possam torcer juntos pela seleção
brasileira ou acompanhar os demais jogos.

