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CASO BANRISUL

Ex-tesoureiro de Yeda acobertou
fraudes
Uma das figuras envolvidas no
esquema de superfaturamento de
peças publicitárias do Banrisul é um
velho conhecido não só da política
gaúcha, mas também dos próprios
investigadores do Ministério Público.
Rubens Bordini, então vicepresidente da instituição financeira,
ocupava o cargo por indicação direta
da então governadora Yeda Crusius,
de quem foi tesoureiro de campanha.
Já envolvido em investigações
anteriores, ligadas às operações
Rodin e Solidária, Bordini agora é
acusado de envolvimento com a
quadrilha que lesou os cofres públicos
entre 2009 e 2010.
Na época, Rubens Bordini
acumulava a vice-presidência com o
cargo de diretor do departamento de
marketing do Banrisul. Era o segundo
nome na hierarquia do banco, ficando
abaixo apenas do presidente
Fernando Lemos.
De acordo com a investigação do
MP, Bordini tinha pleno conhecimento
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das ações ilegais de Walney Fehlberg,
superintendente de marketing e seu
subordinado direto. Mesmo assim,
manteve Fehlberg no cargo e não
realizou os procedimentos adequados
diante das irregularidades.
Durante os interrogatórios do MP,
Rubens Bordini alegou que deixava a
análise dos orçamentos a cargo de
Walney Fehlberg, já que o próprio
Bordini não tinha suficiente
experiência em marketing para fazer
uma avaliação adequada dos valores.
As explicações de Rubens Bordini
não convenceram os investigadores.
De acordo com eles, não é concebível
que o vice-presidente e diretor de
marketing do Banrisul, com
conhecimento político e econômico,
se comportasse da maneira citada
diante de irregularidades flagradas por
ele mesmo.
Para o MP, a postura de Bordini
denota conivência e cumplicidade
com as ações criminosas de Walney
Fehlberg.

Dia nacional de luta
contra discriminação
No próximo dia 13 de maio, a
Contraf-CUT, federações e sindicatos
realizarão um Dia Nacional de Luta
contra a discriminação nos bancos.
Com o mote “Vamos abolir a
discriminação e promover a inclusão:
Por mais contratações de negros,
negras e pessoas com deficiência
nos bancos”, a mobilização envolverá
bancários de todo o país na luta por
igualdade no sistema financeiro e na
sociedade.
Segundo dados do Mapa da
Diversidade, as pessoas negras
correspondem a 35,7% da População
Economicamente Ativa do país. No
entanto, no setor financeiro, negros
e negras ocupam apenas 19% das
vagas. Além disso, os negros
recebem salários menores do que os
brancos dentro dos bancos: enquanto
um bancário branco recebia em
média R$ 3.411 em 2009, o negro
recebia um salário médio de R$
2.870.
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SAÚDE DO TRABALHADOR

Reabilitação profissional é debatida
A Contraf-CUT, federações e
sindicatos realizaram na quinta-feira,
5, nova rodada da Mesa Temática de
Saúde do Trabalhador com a
Fenaban, em São Paulo. O tema para
o debate foi a reabilitação profissional.
Os trabalhadores cobraram
dos bancos a efetivação da cláusula
41ª da Convenção Coletiva de
Trabalho, que possibilita a criação de
programas nesse sentido por parte
dos bancos.
A cláusula cria parâmetros
para a implantação de programa de
reabilitação pelos bancos, com o
intuito de reinserir trabalhadores com
sequelas por acidentes ou doenças
de qualquer natureza ou remanejar o
bancário de posto de trabalho, de

forma preventiva, aos primeiros sinais
identificados como sintomas de
alguma patologia relacionada ao
trabalho.
Trata-se de uma cláusula
fundamental. Os trabalhadores
acabam adoecendo e se afastando
mas, retornam muitas vezes de forma
precoce, porque o INSS suspende o
benefício antes que haja uma efetiva
recuperação das condições laborais
da pessoa, e voltam a ser submetidos
às mesmas condições que o
adoeceram em primeiro lugar.
Há que se discutir, também,
ações que precisam ser feitas no
ambiente e na organização do trabalho
para evitar o adoecimento de mais
bancários e bancárias em todo o país.

Quadro de carreira
tem reunião dia 11
A Comissão que discute o
Quadro de Carreira do Banrisul irá se
reunir nesta quarta, dia 11. A reunião
será às 15h, no 4º andar do prédio da
Direção Geral, em Porto Alegre.
No encontro anterior, ficou a
provada a liberação de uma sala na
Gestão de Pessoas para a
Comissão, para aprofundamento
sobre o assunto. Também foi aberto
um canal para os funcionários
mandarem sugestões, o e-mail
carreira.banrisul@sindbancarios.org.br
PIADINHA
-Por que a senhora bateu no meu
filho?-Ele foi mal educado, me
chamou de gorda!
-E a senhora
acha que vai emagrecer batendo
nele?

