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Entidades preparam atividades para Bancários protestam
no HSBC
o Dia Internacional da Mulher
O Comitê Regional de Defesa Popular, preparam uma intensa programação para comemorar e valorizar o Dia Internacional da Mulher que
será no dia 8 de março.
Várias atividades estão programadas confira:
02 a 08 de março
Amostra de filmes e debates aberta
ao público e gratuitamente todos
os dias
Local: Casa Brasil de Formação
(Escola Municipal Avani Jd. Florida)
Horário: a partir das 19h:30min.
05 de março
- Rede Internacional de Televisão RIT
Dourados Canal 08, entrevista
ás11h30min- Tema: Mulheres suas
Lutas e Conquistas
- Roda de Entrevista ao vivo na
Rádio FM Coração Frequência FM
95.70 as 14h30min

Tema Mulheres suas Lutas e
Conquistas
Reunião de Núcleo
Local Jd. Santa Maria as 19h:30min
Tema: Importância da Mulher nos
Movimentos de Luta
06 de março
Panfletagem e Manifestações
Local: Calçadão da Praça Central
Antonio João à partir 15h
07 de março
Intervenções a titulo de Reflexão
sobre o Dia da Mulher na Praça
Central Antonio João as 9 horas
Visita aos Hospitais Públicos de
Dourados em Solidariedade a Mulher
08 de março (domingo)
Encerramento da Semana da Mulher
Local: Parque Antenor Martins (
Jd.Florida) a partir das 14h
Apresentação de Shows, Feiras de
Artesanatos, e Ato Publico

Inscrições para auxílio-educação no Itaú
Unibanco se encerram no dia 6 de março
Os funcionários do conglomerado
Itaú Unibanco têm até o dia 6 de
março para efetuar a inscrição e
solicitar o benefício. Segundo
comunicado enviado por e-mail aos
bancários na última quinta-feira, dia
26, o programa auxílio-educação
concederá bolsas de estudo para a
primeira graduação. O reembolso
será de até 70% do valor da
mensalidade, limitado a R$ 320,
incluindo matrículas.
Ao todo, serão disponibilizadas 2
mil bolsas e a lista de contemplados
será divulgada no dia 19 de março.
Os funcionários que foram

contemplados com o benefício no 2º
semestre de 2008 e desejam obtêlo novamente também deverão se
inscrever para o processo seletivo do
1º semestre de 2009.
Segundo o Itaú Unibanco estão
excluídos desse benefício os cursos
de curta duração, como formação em
tecnólogo, cursos de ensino a
distância (EAD) e os cursos com
conceito no Enade inferior a 3.
Para se inscrever, o funcionário ou
funcionária deve preencher a ficha
de inscrição enviada pelo banco por
e-mail e encaminhá-la ao RH ou
auxilio.educacao@unibanco.com.br

Todas as quintas-feiras a partir das 19h, tem Futebol para os
bancários no Campo do Sindicato e no sábado a partir das
17h, tem sauna e o Bar do Cabeça, com porções e muito mais.

Bancários em todo país realizam
hoje manifestação contra a alteração
nas regras da participação dos lucros
que prejudicou muitos trabalhadores
bancários e fere a Convenção Coletiva
de Trabalho (CCT).
O HSBC descontou do pagamento
da PLR, realizado na sexta (27), os
valores já pagos durante 2008 a
título de PSV (antigo PTI).
A atitude é inédita e pegou todos
de surpresa, o que gerou muito
nervosismo e tensão junto aos
funcionários do HSBC, que esperam
por uma PLR justa, como o que
aconteceu nos outros bancos.
No entanto, o banco registrou
lucro líquido recorde de R$ 1,35
bilhão para o HSBC no Brasil em
2008, cerca de 9% maior do que o
registrado em 2007.

Segunda parcela da
PLR na Caixa
A segunda parcela da PLR na
Caixa Econômica foi depositada na
segunda-feira. Foram pagos também
R$ 678,00 da diferença da parcela
adicional. O total do benefício chega
a R$ 1.526,00.
A regra básica da PLR prevê o
pagamento de 90% do salário mais
valor fixo de R$ 966,00, com teto de
R$ 6.301,00. Metade da remuneração, R$ 848,00, foi paga em
novembro do ano passado.
A maioria dos bancos creditou a
PLR na semana passada, mas a Caixa
e BB deixaram para o último dia do
prazo limite.
Conforme a Convenção Coletiva
de Trabalho, assinada em outubro
passado, o prazo para pagamento da
PLR e do adicional para os
funcionários de todas as empresas
do setor financeiro brasileiro
terminou ontem. Os bancários devem

