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BANCO DO BRASIL

SEGURANÇA - I

Prorrogada a validade do acordo Bancos recebem
coletivo 2007/2008 até 30 de setembro multa de 2,5 milhões
A reunião de negociação
realizada ontem entre a Comissão de
Empresa e a Diretoria do Banco do
Brasil serviu para apenas duas coisas:
1 - A prorrogação da validade do
acordo coletivo 2007/2008 até o fim
do mês; 2 - O agendamento de uma
reunião específica que tratará das
incorporações dos bancos estaduais,
Besc, Bep, BRB e Nossa Caixa. O
BB se recusou até mesmo a discutir

um calendário para as negociações.
A pauta de reivindicações
específicas dos funcionários do BB foi
entregue ao banco no dia 13.
Portanto, já se passaram 22 dias e a
diretoria, num claro desrespeito aos
trabalhadores, nada respondeu sobre
as demandas apresentadas. Uma
demonstração inequívoca de que
continua a desdenhar das
necessidades de seus funcionários.

GOVERNO ESTADUAL - I

Policiais civis do interior do Estado
fizeram dois dias de paralisação
Os policiais civis do interior do
Rio Grande do Sul paralisaram suas
atividades na quarta e quinta-feira.
Nesses dois dias, somente ocorrências de crimes mais graves foram
registradas. Segundo o Sindicato dos
Escrivães, Inspetores e Investigadores
de Polícia do Rio Grande do Sul
(Ugeirm), não está descartada a realização de uma greve.
Os policiais gaúchos recebem,
de inicial, com a exigência de curso

superior para o ingresso, apenas R$
1,4 mil de salário bruto. Os trabalhadores estão insatisfeitos e indignados
com a postura do governo de Yeda
Crusius. As reivindicações foram apresentadas ao secretário de segurança,
Edson Goularte, que nada respondeu
quanto ao atendimento das mesmas.
Conforme o presidente do
Ugeirm, Isaac Ortiz, “Yeda cortou 50%
das horas-extras em março e, em julho e agosto, não pagou nada”.

GOVERNO ESTADUAL - II

Yeda segue sem explicar compra da casa
A governadora Yeda Crusius afirma ter pago R$ 750 mil pela sua atual
casa localizada no bairro Três Figueiras em Porto Alegre. Em abril de 2006, a
mesma casa era colocada à venda por R$ 1,450 milhão em anúncio de classificados. Enquanto isso, as explicações prometidas pela governadora sobre a compra da
casa ainda não apareceram.
A mídia hegemônica
praticamente deixou de divulgar notícias sobre o caso.
Assim, resta-nos os canais
alternativos; os blogs, por
exemplo. No seu blog,
www.rsurgente.net, o jornalista
Marco
Aurélio
Weissheimer traz, seguidamente, informações sobre a
http://grafar.blogspot.com/
casa da dona Yeda.

Diversos bancos foram
multados em R$ 2,525 milhões por
descumprimento das normas de
segurança.
As multas foram
aplicadas durante a reunião da
Comissão Consultiva para Assuntos
de Segurança Privada (CCASP)
realizada no dia 02/09. Da CCASP
fazem parte representantes dos
bancos, dos bancários, das
empresas de segurança, dos
vigilantes e da Polícia Federal.
SEGURANÇA - II

O Banrisul recebeu
mais multas
O Banrisul foi o banco a receber
a maior quantidade de multas, num
total de R$ 1,670 milhões. No início do
ano, 80 agências e postos do banco
foram autuados porque os vigilantes
não usavam colete à prova de balas.
Os bancos que receberam as maiores
multas, pela ordem, são:
- Banrisul: R$ 1.670.000,00
- Banco do Brasil: R$ 345.500,00
- Unibanco: R$ 120.000,00
- Itaú: R$ 110.000,00
- Real: R$ 100.000,00
- Bradesco: R$ 40.000,00
- HSBC: R$ 40.000,00
- Banco da Amazônia: R$ 40.000,00
PIADINHA
Uma galinha põe um ovo de meio
quilo!!!
Jornais, televisão, repórteres.... todos
atrás da galinha!.
- Como conseguiu esta façanha, Sra.
Galinha?
- Segredo de família...
- E os planos para o futuro?
- Botar um ovo de um quilo!
As atenções se voltam para o galo...
- Como conseguiram tal façanha, Sr.
Galo?
- Segredo de família...
- E os planos para o futuro?
- Partir a cara do avestruz!!!!...

