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BANRISUL

Sobre a compensação dos dias de greve
Em mais uma reunião, realizada
na sexta-feira, 29, o Comando
Nacional dos Banrisulenses conseguiu
acordar com a diretoria do banco os
critérios para a compensação das
horas não trabalhadas durante a
greve. A ata assinada por ambas as
partes prevê o seguinte:
- A quantidade diária de horas, a serem
compensadas até o dia 15 de
dezembro, será de, no máximo,

1h30min;
- No período de compensação, o
funcionário não precisará observar o
intervalo normal para repouso e
alimentação que é de uma hora;
- Os agendamentos programados
para o gozo de férias, de ABAS,
liberações do período eleitoral e outras,
combinados entre funcionários e
administradores antes da greve, serão
mantidas.

BRADESCO

Lucro cresceu 39,5% no 3º trimestre

Para a COE, é hora de aprofundar o debate para a implantação do PCCS
O lucro do Bradesco no tercei- postas positivas para as reivindicaro trimestre de 2010, de R$ 2,52 bi- ções dos trabalhadores. É importanlhões, é 39,5% maior que o do mes- te a criação de um Plano de Carreira,
mo período de 2009. Com isso o lu- Cargos e Salários (PCCS) transpacro acumulado pelo banco neste ano rente, que valorize os trabalhadores
já chega a R$ 7,12 bilhões. Para a e acabe com as distorções atuais.
COE (Comissão de Organização dos Além disso, queremos um programa
Empregados) do Bradesco, é hora de de auxílio educação para ajudar os
discutir o PCCS. "Esperamos que as bancários a completarem seus estupróximas negociações sejam mais dos", ressaltou Elaine Cutis, Coordeprodutivas e que o banco traga res- nadora da COE.
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Acordos aditivos
foram assinados

Na sexta-feira, 29, a ContrafCUT assinou os acordos aditivos com
as diretorias da Caixa Econômica
Federal e do Banco do Brasil. Esses
acordos garantem os avanços que
foram conquistados nas negociações
com ambos os bancos devido à força
da grande mobilização da categoria.
Para Carlos Cordeiro, presidente da
Contraf-CUT, a campanha salarial
2010 consolidou “a estratégia de
unificação da categoria , que garantiu
aumentos reais e outros avanços
importantes nos últimos sete anos”.
SINDICATO

Convênio com a
Academy Healing Arts

O Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região firmou convênio com a Academy Healing ArtsTerapias Complementares e Preventivas. O convênio garante aos
associados da entidade e seus dependentes desconto de 10% nos
atendimentos e serviços oferecidos.
A academia funciona na Rua Uruguai, nº 2389, centro, e o telefone é
tume, a divulgar insistentemente a vi- 3045-6548.
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“Por que Julian Assenge ainda está vivo?”
No dia 29/10, o jornal Chicago
Tribune publicou editorial com o título
“Por que Julian Assenge ainda está
vivo?”. Julian Assenge é o diretor do
sítio Wikileaks, responsável pela divulgação de centenas de milhares de
documentos das forças armadas
estadunidenses relativos à invasão e
ocupação de dois países, o Iraque e
o Afeganistão. Para ler mais, acesse
h t t p : / / w w w. r e b e l i o n . o r g /
noticia.php?id=115874.
Mas, o jornal de Chicago não é
o único. Em comentário editorial, a
Fox News também invocou o assassinato de Assange. De um modo geral, os órgãos de mídia hegemônicos
estão, novamente, investindo na
desinformação. Ao invés de investigarem as graves revelações do
Wikileaks, passaram, como de cos-
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