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BANRISUL - I

Bancários lançam nota na qual exigem
o afastamento do vice-presidente
Na quarta-feira, 5, o Ministério
Público Federal divulgou os nomes de
nove pessoas contra as quais está
movendo uma ação por improbidade
administrativa. Uma das citadas é
Rubens Bordini, atual vice-presidente
do Banrisul.
Diante disso, o SEEB-Porto
Alegre e a FEEB-RS lançaram nota, no
dia de ontem, em que exigem a saída
de Bordini do cargo que ocupa no banco
público gaúcho. Na nota, os bancários
ITAÚ

afirmam, entre outras coisas:
“O economista Rubens Bordini,
tesoureiro da campanha de Yeda em
2006, que ocupa a vice-presidência
do Banrisul, é um dos citados. Por
isso exigimos sua imediata saída do
cargo até que tudo seja apurado.”
“(...)entendemos que a sua
renúncia é a decisão mais acertada
para que o nome do Banrisul não seja
envolvido na ação de improbidade
administrativa proposta pelo MPF.”

Em São Paulo, o banco demitiu
funcionária vítima de assalto

Uma funcionária do Itaú na cidade de São Paulo foi demitida poucos
dias depois de ter sido uma das vítimas de um assalto na agência em que
trabalhava, a Bairro do Limão. O banco alegou que a colega não seguiu os
procedimentos de segurança corretos
durante o assalto. A bancária, que tinha 20 anos de dedicação à casa, contesta: “No dia em que ocorreu o roubo, eu estava acumulando a função
de abastecer os caixas eletrônicos e
ainda atender os clientes, pois a agên-

cia estava com defasagem de funcionários. Os bandidos colocaram a
arma na minha cabeça. Não tinha o
que fazer. Acredito que a obrigação do
banco é garantir a segurança de seus
funcionários no local de trabalho e não
agir dessa forma”.
Segundo a colega, o banco não
cumpriu a lei, pois se recusou a emitir a CAT (Comunicação de Acidente
de Trabalho). O Sindicato dos Bancários de São Paulo estuda medidas
jurídicas para reverter a demissão.

BANCO DO BRASIL

Sobre os Gerentes de Módulo
Diretoria do BB ainda não se pronunciou sobre a
proposta feita pela CEBB na última negociação
Na
negociação menos
mais
uma
realizada no dia 4 de julho, certificação até o dia 31 de
a CEBB (Comissão de dezembro. Pela proposta,
Empresa dos Funcionários até o fim desse prazo as
do Banco do Brasil) cobrou comissões
desses
seriam
da diretoria do banco a funcionários
revisão do processo de restabelecidas aos valores
adequação dos gerentes anteriores. A diretoria do
de módulo básico e BB ficou de se pronunciar,
sobre a proposta feita pela
avançado, os Gemod.
A CEBB propôs a CEBB, em uma semana.
concessão de nova Já passou um mês desde
oportunidade aos Gemod, a negociação e a diretoria
com a realização de pelo nada respondeu.
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BANRISUL - II

Sindicatos exigirão
renúncia do vice

A Federação dos Bancários do
Rio Grande do Sul promove, nesta
sexta-feira, às 11:30h, uma grande
manifestação em frente à Agência
Matriz do Banrisul em Porto Alegre.
Os sindicatos das cidades próximas
à capital foram convidados a participarem da manifestação que vão exigir a imediata renúncia do vice-presidente do banco, Rubens Bordini.
MOVIMENTO SINDICAL

10º CONCUT

No Brasil, é pouca a preocupação
com o meio ambiente, diz debatedor
Em debate no 10º CONCUT, o
economista Ricardo Abramovay afirmou
que o meio ambiente não é considerado nos planos de crescimento econômico. Para Abramovay, “O Brasil está
atrasado no sentido de não levar em
conta a relação entre economia e
ecossistemas em seu planejamento.
Essa relação deve estar no coração
do planejamento, mas acontece que
primeiro se pensa o projeto e só depois se pensa no meio ambiente”.
No sítio http://www.cut.org.br/,
você encontra uma cobertura completa dos debates e discussões travados
no
10º
CONCUT.

http://blogdokayser.blogspot.com/

PIADINHA
Joãozinho,
você fez a
lição de casa?
- N ã o ,
fessora...
matemática
tem muito
problema!
- E daí,
porque não
fez ?
- É que meu
pai disse que
é ele quem
resolve os
problemas!

