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EMPREGO - I

SINDICATO

Campeonato de
Ao pagarem altíssimos salários a seus
executivos, bancos concentram renda Futebol Society 2013
Além do nível de emprego no
meio bancário, a PEB (Pesquisa de
Emprego Bancário), que vem sendo
realizada pela Contraf em parceria com
o Dieese, também mostra a distribuição
dos salários nos bancos brasileiros. E
a constatação é de que os bancos
estão promovendo uma forte
concentração de renda ao pagarem
altíssimos salários a seus altos
executivos.

No Itaú, os altos executivos
receberam, em média, R$ 9,05 milhões
no ano de 2012, o equivalente a 191,8
vezes o piso do bancário. Por seu
turno, os diereores do Bradesco
acumularam R$ 5 milhões em ganhos,
correspondentes a 106 vezes o mesmo
piso. Já o Santander destinou R$ 5,62
milhões aos seus diretores, quantia que
igual a 119,2 vezes os salários que
pagou a cada um de seus caixas.

No sábado, 7, aconteceu a
terceira rodada do Campeonato de
Futebol Society dos Bancários 2013,
que teve os seguintes resultados:
CEF 4 x 1 Bradesco B
Bradesco C 1 x 5 Itaú
Os jogos da quarta rodada,
que acontecerá no sábado, 14/12,
serão divulgados no próximo Curtas
& Novas.
BANRISUL

Acordo Coletivo está
No Itaú, salário de um executivo equivale
disponível
EMPREGO - II

a 16 anos de trabalho de um caixa
A desproporção entre o que os
bancos vêm pagando a seus
executivos e o que pagam aos demais
bancários é assombrosa. A PEB
mostra que, para acumular o que
ganha um alto executivo em um único
mês, um caixa do Bradesco precisaria
trabalhar 9 anos, um caixa do
Santander, 10 anos, e um do Itaú, nada
menos que 16 anos.
Os números são muito claros.
Os bancos brasileiros podem reduzir
drasticamente os salários que pagam

a seus executivos que ainda assim os
estarão remunerando muito bem. A
poupança conseguida com essa
redução, pode ser usada na contratação
de mais trabalhadores. Desta forma,
os bancos estarão ampliando o nível
de emprego na categoria bancária, ao
invés de cortarem postos de
trabalho. É preciso frisar que não
há qualquer justificativa plausível
para esses cortes, haja vista os
enormes lucros que os bancos vêm
obtendo no Brasil.

DE OLHO NA MÍDIA

A morte de Nelson Mandela e a
hipocrisia da mídia hegemônica
“Durante a minha vida, me
dediquei à luta do povo africano. Lutei
contra a dominação branca, e lutei
contra a dominação negra. Eu defendi
o ideal de uma sociedade democrática
e livre, na qual todas as pessoas vivem
juntas em harmonia e com
oportunidades iguais. É um ideal para
o qual espero viver e conseguir
realizar. Mas, se preciso for, é um ideal
para o qual estou disposto a morrer.”
As palavras acima foram
proferidas pelo líder negro sul-africano,
Nelson Mandela, na abertura de sua
declaração de defesa no Julgamento

de Rivonia, que aconteceu em Pretória
em 20 de abril de 1964.
Já na quinta-feira à noite, e
também na sexta-feira, para posar de
defensora da democracia, quando
anunciava a morte de Mandela, a mídia
hegemônica
brasileira
fazia
reportagens elogiosas a sua trajetória.
Hipocrisia elevada às alturas. Essa
mídia é a mesma que, veladamente,
apoiou o regime racista da África do
Sul e ditaduras civis-militares pelo
mundo afora. Essa mídia não
compactua com os ideais verdadeiros
de Nelson Mandela.

O Acordo Coletivo de Trabalho
Aditivo à Convenção Coletiva 2013/
2014, assinado no dia 29 de novembro
por dirigentes sindicais da Fetrafi-RS
e de sindicatos filiados e o presidente
do banco, Túlio Zamin, está disponível
para consultas na página do SEEBPasso Fundo e Região na Internet,
seção Acordos & Convenções.
“Embora ainda estejamos
longe de atingir grande parte das
expectativas dos funcionários do
Banco, entendemos que este
instrumento é fruto da mobilização de
todos os banrisulenses que fizeram
mais uma grande greve. Aos poucos
vamos somando conquistas”, observa
o diretor da Fetraf-RS, Carlos A Rocha.
PIADINHA
Desconfiado da fidelidade da sua
mulher, o marido resolveu contratar
um detetive particular. Deu a dica de
um motel onde ela poderia estar e
mandou o detetive ficar de olho para
dar o flagrante:
- Não deixe a cretina escapar, que eu
estou de olho lá na esquina!
O homem ficou na expectativa por
mais de uma hora. De repente, vê o
detetive dando a maior surra numa
mulher e gritou:
- Espera aí! Essa não é a minha
mulher!
- Mas é a minha - berrou o detetive.

