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CAMPANHA SALARIAL

BANRISUL

Alguns adminstradores já se mostram preocupados em cobrar o início
imediato da compensação dos dias parados durante o movimento
Inúmeros são os casos de cole- ções de alguns colegas dão conta de
gas que tiveram sua estréia, digamos que um ou outro gerente já se mosassim, em um movimento grevista na tra preocupado com a compensação
Campanha Salarial deste ano. Alguns, das horas da greve, insinuando que
superando seus medos e receios, “se- ela deveria começar tão logo termiguraram a onda” até o fim. Outros, nado o movimento. Até parece que
porém, não conseguiram resistir ao esses gerentes se recusam a aceinervosismo e à pressão e acabaram tar que a greve resultou em ganhos
voltando antes de terminar o movimen- para eles também.
Assim, vamos afirmar novato. Todos, porém, contribuíram para
fortalecer a greve e garantir a grande mente o que foi acordado entre o Covitória da categoria contra a mando Nacional dos Bancários e a
intransigência dos banqueiros. As con- Fenaban: os dias parados serão comquistas, garantidas com muita luta e pensados até 15 de dezembro, a parsuperação do medo de cada um, vêm tir da assinatura da Conveção Coletiva de Trabalho. A compensação
em benefício de toda a categoria.
A Diretoria do Sindicato faz esta está limitada a 2 horas por dia e não
observação porque não é possível ad- pode ser feita em feriados ou finais de
mitir a postura de alguns administra- semana e nem incidir sobre horas exdores - poucos, felizmente. Informa- tras feitas antes da assinatura da CCT.

veu duas chapas para as eleições na
Fundação Banrisul que serão realizadas de 26 de novembro a 9 de dezembro. Para o Conselho, Fiscal, Denise
Falkenberg, diretora da Fetrafi-RS,
concorre como titular e Antônio Pirotti,
diretor da Contraf e do SEEB-POA,
como suplente. Na chapa que concorrerá para o Conselho Deliberativo,
Carlos Augusto Rocha, diretor da
Fetrafi-RS, é o candidato titular, e Ana
Lúcia Soares, que trabalha na Direção Geral, é a suplente.

Conquistas da greve vêm em benefício Eleições na Fundação
Movimento sindical inscreveu chapas
de todos, grevistas e não grevistas
O movimento sindical já inscre-

DE OLHO NA MÍDIA

Jornalista critica postura da imprensa
na cobertura da greve dos bancários

Em artigo publicado no blog Jornalismo B no dia 12 de outubro, o jornalista Douglas Skrotzky critica duramente a postura da imprensa na cobertura da greve dos bancários. Abaixo, alguns trechos do artigo de Skrotzky:
“É raro, para não dizer quase impossível, encontrarmos matérias que
focam a visão de quem faz a greve,
com seus motivos e argumentações.
O que sempre é veiculado é a distorção
da situação. (...)É uma prática seguida
de colocar a população, que certamente sente os efeitos da paralisação, contra o movimento de greve. Fica como
se quem fizesse a greve não fosse sensível aos problemas e efeitos causados pelo movimento.”
“Esse texto, além de crítica à
postura da imprensa, é um apelo. É
uma tentativa de mostrar que os bancários são os operários. Quem explo-

ra (e explora muito) é que precisa, se
for o caso, ser mal visto. É um absurdo
ver pessoas lutando democraticamente e dentro das leis pelos direitos e por
melhores condições de trabalho serem
alvo de hostilidade da população.”
Eu não consigo acreditar que veículos como os do Grupo RBS ignoram
quase que por completo uma paralisação pelo menos parcial, já que
comissionados em geral não fazem greve, de mais de 320 agências do
Banrisul. É muita cara de pau a atuação desses veículos em temas que de
alguma forma interferem em cifras e
interesses. Coincidência ou não, a maioria esmagadora das matérias sobre o
tema focam na Fenaban, a Federação
Nacional dos Bancos, pró-banqueiros.
Para ler a íntegra do artigo de
Douglas Skrotzky, acesse http://
jornalismob.wordpress.com/

BANCO DO BRASIL

PLR: acordo será
assinado hoje

O acordo da PLR (Participação
nos Lucros e Resultados) será assinado hoje, em Brasília, às 15 horas,
pela Contraf-CUT e demais entidades
sindicais. Os valores serão creditados aos funcionários em até 48 horas após a assinatura do acordo.
Neste ano, 17 mil novos funcionários
estarão recebendo a PLR no BB.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PLR será creditada
no dia 29

Ainda na quinta-feira, 14, a diretoria da Caixa Econômica Federal
informou que vai creditar a PLR a
seus funcionários no dia 29 de outubro. Serão pagas a regra básica
da PLR, a PLR adicional e metade
da PLR social.
PIADINHA
Depois da consulta, o paciente pergunta:
- Quanto é a consulta doutor?
- R$ 200.
- Tudo isso, e não tem desconto para
um amigo de profissão?
- O médico pergunta:
- Você também é médico?
- Não. Eu também sou ladrão.

