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CONVÊNIOS

A farra continua...

Pilates

Somente os quatro maiores
Em um País onde a prioridade
bancos em atuação no Brasil lucra- é distribuir renda para melhorar em
ram mais que o PIB produzido por todos os aspectos as condições de
83 países, entre eles: Honduras, vida da população, chega a ser um
Cabo Verde, Guiana, Haiti, Surina- escárnio a farra da concentração de
me, Islândia, Moçambique, Serra renda nas mãos dos banqueiros.
Leoa e, praticamente, o mesmo PIB
Para ter noção do tamanho da
de Chipre, Paraguai e Bolívia.
disparidade salarial entre os de ciBanco do Brasil, Santander, ma e os de baixo no sistema finanBradesco e Itaú lucraram em 2013 ceiro nacional, os executivos do Itaú
US$ 20,5 bilhões, o equivalente a receberam no ano 2012 média de
R$ 50 bilhões. As altas margens de R$ 9,05 milhões/ano ou R$
lucro aliadas às políticas de conten- 750.000,00 mês. No Santander cação de gastos, inclusive com pesso- da diretor embolsou R$ 5,62 mial, escancaram a desigualdade e a lhões/ano; Bradesco 5 milhões/ano
alta rotatividade, que prejudicam a e no Banco do Brasil cada um dos
sociedade no geral e, em específi- 37 diretores recebeu R$ 1,03 mico, os trabalhadores bancários [as]. lhões/ano.
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Convênios de Pilates foram
fechados este mês com este Sindicato:
FleexiCorpu’s: Rua Independência, 640, sala 07, Centro, Passo
Fundo-RS; (54)8135-6025 - Gilda;
Divino Corpo Estúdio: Rua Uruguai, 1405, Centro, Passo FundoRS; (54)8139-9955 - Tadia;
Apesar do intento, não encontramos profissionais de Pilates
nas demais cidades da base sindical interessados em se conveniar.

...e as demissões também
Um bancário [a] que exerce a
função de caixa em qualquer uma
destas instituições teria que trabalhar entre 9 e 16 anos para ganhar
o que um diretor do banco recebe
num único mês. Mesmo assim teria
que economizar um mínimo de 60%
do seu salário mensal.
Em contrapartida a lucratividade auferida, os quatro bancos demitiram, em 2013, 11.967 bancários
[as]. Liderando o ranking das demissões vem o Santander com
4.371; seguido pelo Itaú-Unibanco
[2.734]; Bradesco [2.896] e Banco
BRASIL

do Brasil com 1.966 demissões.
E tudo isso com o aval do governo Dilma Rousseff e sua equipe
econômica. Um governo democrático e popular não pode permitir que
bancos com tamanha lucratividade
transformem, através do assédio
moral, violência organizacional e
demissões, o local de trabalho num
verdadeiro inferno. Enquanto o governo federal se submete aos interesses e privilégios dos banqueiros,
os bancários [as] sabem exatamente o que tem de fazer: organização,
mobilização e luta!

Governo anuncia corte de investimentos
O governo anunciou um corte
no Orçamento Geral da União de
2014 de R$ 44 bilhões. Com este
corte, o governo pretende atingir
este ano um superávit primário
equivalente a 1,9% do Produto Interno Bruto (PIB), correspondente a
todo o setor público consolidado.
Segundo o governo, esta iniciativa
busca manter os “fundamentos da
economia” e a “confiança dos investidores internacionais e do mercado
interno”.
O Ministro do Fazenda, Guido

Mantega, diz que com este enxugamento orçamentário aumentará o
otimismo dos agentes econômicos
em relação ao Brasil.
É evidente que corte de orçamentário traz prejuízos para a população, pois não são cortes de gastos, são cortes de investimentos na
qualidade vida da população brasileira.
Por outro lado o dinheiro não
investido é o dinheiro para pagar os
grandes conglomerados financeiros
que já tiram alma do trabalhador.

BANRISUL

Comissão de Saúde
A primeira reunião da Comissão de Saúde do Banrisul ocorreu
na tarde desta terça-feira, 18, na
sede da Fetrafi-RS, em Porto Alegre. Na ocasião, os representantes
do movimento sindical, solicitaram
ao Diretor Machadinho e sua equipe a melhora nas condições de trabalho. Dentre as combinações, estão: Levantamento das condições
dos antigos ar-condicionado; Elaboração de material instrutivo aos
gestores sobre as melhoras práticas sobre estes equipamentos
(Estas ações se justificam pela incidência de desmaios devido verão
atípico); Organização da eleição da
CIPA nas agências com número de
funcionários entre 70 e 100; Viabilização do Blog de Saúde na intranet Banrisul, que será alimentado
pelo movimento sindical e SESMT;
O Diretor de Saúde e Políticas Sociais deste sindicato, Gustavo Marques, participa desta Comissão.
PIADINHA
O gaúcho chega na casa do vivente
e é recebido no portão por um
enorme de um cachorro babando
pra ataca-lo. O dono grita da porta
da casa:
- Pode entrar que o cachorro é castrado! - E o gaúcho responde:
- Tchêê! Eu só não quero que ele
me morda!!

