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SINDICATO - I

SINDICATO - II

Sobre o Campeonato de Futebol Society
Amanhã, às 9 horas, começa o
Campeonato de Futebol Society dos
Bancários de 2013. Os jogos da
primeira rodada serão os seguintes:
9h - Itaú x Santander
10h - Banrisul B x Bradesco C

11h - Bradesco B x Bradesco A
Bancárias e bancários estão
convidados a prestigiarem o
campeonato. Serão momentos
importantes de confraternização da
categoria.

CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS - I

Conquistas dos bancários vão injetar 8,7
bi na economia até setembro de 2014
Estudo do Dieese mostra que
as conquistas da categoria na
Campanha Nacional dos Bancários de
2013 vão injetar na economia brasileira
em doze meses. A quantia de 8,7
bilhões a mais a ser injetada é
resultado dos 8% de reajuste nos
salários e no vale e cesta alimentação,
da evolução dos valores da PLR, do

vale-cultura e dos 8,5% de incremento
nos pisos. Ao realizar o estudo, o
Dieese, baseando-se em dados da
RAIS de 31/12/2012, levou em conta
um universo de 512.825 bancários no
país.
A categoria só chegou a essas
conquistas, é preciso dizer, porque,
uma vez mais, foi à luta.

CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS - II

Greve trouxe ganhos também para as
cidades da base territorial do SEEB-PF
Cálculo aproximado, elaborado
pelo diretor do SEEB-PF, Setembrino
Dalbosco, já havia apontado um aporte
de recursos, resultante da greve dos
bancários, da ordem de R$ 580 mil
mensais na economia da região de
Passo Fundo. Ou seja, nas cidades
que compõem a base territorial do
Sindicato, os ganhos conquistados com
a greve vão injetar em torno de R$ 6,96
milhões em doze meses.
No cálculo efetuado pelo diretor,

não está computado o impacto do
reajuste de 8% sobre o vale e a cesta
alimentação, auxílio-creche-babá e o
vale-cultura.
De posse desses números,
Setembrino afirmou: “Na prática, isso
significa que os setores primário
(agricultura), secundário (comércio) e
o terciário (serviços) serão
alavancados pela injeção de recursos
resultantes da luta de nossos
trabalhadores.”

BRADESCO

No RJ, bancário é reintegrado ao trabalho
No dia 9 de outubro, a Justiça
do Trabalho do Rio de Janeiro proferiu
sentença ordenando o Bradesco a
readmitir o bancário Levi dos Santos
Veiga. Em 2003, após completar 13
anos de casa, Veiga foi demitido sem
motivo pelo banco. Levi trabalhara
durante vários anos como caixa e, ao
ser despedido, procurou o SEEB-RJ,
quando expôs sua condição de
portador de LER (lesões por esforços

repetitivos). O Sindicato, então,
remeteu ao INSS requerimento de
benefício por incapacidade de
trabalho.
Reconhecendo a
procedência do requerimento, o INSS
concedeu ao colega o auxílio-doença
decorrente de acidente de trabalho.
No dia 30 de outubro, após
batalha judicial que durou dez anos,
o colega retomava seu posto de
trabalho.

Firmado convênio
com psicóloga
A psicóloga Aletéia Maria dos
Passos firmou convênio com SEEBPasso Fundo e Região. Pelo convênio,
bancários e bancárias associados ao
SEEB-PF, e seus dependentes, terão
direito a descontos de até 50% nos
serviços de psicoterapia individual para
crianças, adolescentes e adultos.
Aletéia atende na Rua Guarani, 310,
Vila Luiza, e a agenda para consulta
pode ser feita pelo telefone 5499710280.
BANRISUL

PL 276 e PL 279 têm
têm votação adiada
A Assembleia Legislativa adiou
a votação dos Projetos-de-Lei 276 e
279, que estava marcada para a terçafeira, 19. Para o adiamento, concorreu
a ação dos dirigentes da Fetrafi-RS,
que procuraram a bancada do Partido
dos Trabalhadores na AL para lembrar
os deputados sobre o Artigo 22 da
Constituição Estadual. A bancada,
então, apresentou emendas aos
projetos com o objetivo de adequá-los
ao disposto pelo artigo 22. Tal artigo
estabelece que incorporações, cisões
e venda do patrimônio do Banrisul
estão condicionadas à realização de
plebiscito com o povo gaúcho.
Conforme os dirigentes, os
dois projetos “são muito genéricos e
não garantem a preservação dos
direitos dos trabalhadores e a
condição de banco público do
Banrisul”. Além disso, o Governo do
Estado pediu tramitação em regime de
urgência, o que impede um debate
mais aprofundado sobre os projetos.
PIADINHA
Um paulista, trabalhando pesado,
terno e gravata, vê um baiano atirado
numa rede, na maior folga:
- Você sabia que a preguiça é um dos
sete pecados capitais?
E o baiano, sem se mexar, responde:
- Ó xente! E a inveja é o quê?

