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A consciência de classe em alta

Trabalhadoras e trabalhadores de outras categorias estiveram,
novamente, apoiando bancárias e bancários nos piquetes durante a greve
Como já acontecera na greve Sindicato, membros do Sindicato dos
do ano passado, o Sindicato dos Rodoviários
Urbanos,
dos
Bancários de Passo Fundo e Região Metalúrgicos e também trabalhadores
contou novamente com o apoio de rurais sem-terra do MST a apoiarem
trabalhadoras e trabalhadores de a luta de bancárias e bancários nos
outras categorias no movimento piquetes. Uma mostra de que a
deste ano. Eram professoras consciência de classe entre os
integrantes da diretoria do Cpers- trabalhadores está em alta.
SANTANDER

Justiça ordena o banco a reintegrar
bancário portador de LER/DORT

Ação de reintegração ao trabalho impetrada por um bancário do
Santander foi julgada procedente pela
1ª Vara do Trabalho de Sorocaba
(SP). O colega foi demitido em fevereiro de 2008 mesmo sendo portador
de doença osteomuscular dos membros superiores resultante de sua atividade no banco.

“Não poderia a reclamada
dispensá-lo, já que é portador de garantia de emprego (artigo 118 da Lei nº
8213/91), declarando-se nula a dispensa, determinando-se a reintegração do
reclamante, mantidas todas as condições contratuais anteriores, porém em
função compatível ao seu estado de
saúde”, diz a sentença.

DE OLHO NA MÍDIA

Chile: a luta heróica dos indígenas
Mapuche “não aparece nos noticiários”
No artigo “Os fantasmas do
Chile não estão a ser resgatados”, o
documentarista cinematográfico
australiano, John Pilger, escreve
também sobre a situação do povo
indígena Mapuche naquele país:
“Nos fins do século XIX, os
colonos europeus de um Chile
independente travaram a sua racista
Guerra de Extermínio contra os
mapuche que foram relegados como
marginais empobrecidos. Durante os
mil dias de Allende* no poder, isto
começou a mudar. Algumas terras
mapuche foram devolvidas e uma
dívida de justiça foi reconhecida.”
“Desde então, uma guerra
odiosa e em grande medida não
relatada tem sido travada contra os
mapuche. Foi permitido a corporações
florestais que tomassem a sua terra e

a sua resistência tem sido recebida
com assassínios, desaparecimentos
e perseguições arbitrárias sob leis
“anti-terroristas” aprovadas pela
ditadura (do general Pinochet).”
E Pilger compara todo o alarde
feito pela mídia no resgate dos
mineiros com o “esquecimento” a que
foi relegada a luta dos Mapuche:
“Enquanto o mundo rejubila com
o espectáculo do resgate dos mineiros,
38 mapuches em greve de fome não
têm aparecido nos noticiários.”
Para ler a íntegra do artigo de John
Pilger, acesse http://www.resistir.info/
pilger/pilger_13out10.html.
* Salvador Allende foi deposto em 11
de setembro de 1973, por um golpe
militar patrocinado pelo governo dos
EUA, após bombardeio do palácio do
governo.
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Perguntas e repostas
sobre a CCT 2010/2011
Na página da Contraf-CUT,
www.contrafcut.org.br, você
pode tirar algumas dúvidas sobre a
Convenção Coletiva de Trabalho assinada com a Fenaban na quarta-feira passada, 20. São perguntas e respostas que mostram quanto será o
percentual de reajuste salarial, conforme a faixa de salário, para os bancários dos bancos privados. A
Contraf explica também como é a regra básica da PLR e o pagamento do
adicional, porque o HSBC não vai
pagar o mesmo que os demais bancos privados e como ficou o auxíliocreche.
LEI DAS FILAS

CEF, BB e Banrisul
são autuados em POA
Na quinta-feira, 21, a Smic (Secretaria Municipal de Produção, Indústria e Comércio) e o Procon fiscalizaram algumas agências bancárias de
Porto Alegre para averiguar o cumprimento da Lei das Filas. Duas agências, uma do BB e outra da CEF, foram
autuadas ao registrarem tempo muito
superior ao previsto pela lei para o
atendimento de clientes e usuários. Na
capital, a lei fixa em 15 minutos em dias
normais e em 20 nas vésperas ou
após feriados prolongados o tempo de
espera para o atendimento nos bancos. Na semana anterior, o Banrisul
também teve um agência autuada.
PIADINHA
Dispostos a mostrar sofisticação,
Pedro e Maria compraram ingressos
para um concerto da orquestra sinfônica. Depois de longa discussão sobre o que vestir e como se comportar, acabaram se atrasando e, ao ingressar no teatro, anunciava-se a
execução da Quinta Sinfonia de
Beethoven.
- Viste, Maria, por tua causa já perdemos as primeiras quatro!

