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BANCO DO BRASIL

SINDICATO - I

No Maranhão, banco foi multado em
R$ 2 milhões por retaliar funcionários
Bancários impetraram ações judiciais contra o BB
Por ter descumprido orgem
judicial que proibia a retaliação a
funcionários que o demandaram
judicialmente, o Banco do Brasil foi
multado em R$ 2,6 milhões. A multa
foi aplicada pela 1ª Vara do Trabalho
do Trabalho de São Luís, Maranhão,
em julgamento de ação impetrada
pelo Ministério Público do Trabalho

daquele Estado.
Sob pena de dispensa,
transferência forçada e outras punições,
o banco coagia os trabalhadores que
ingressaram na Justiça reivindicando
direitos, tais como o pagamento de
horas extras, a desistirem das ações.
O banco se limitou a informar
que está recorrendo da decisão.

MOVIMENTO SINDICAL

Sindicato leva o apoio da categoria
bancária à paralisação dos vigilantes
No dia de ontem, dirigentes do
Sindicato dos Bancários de Passo
Fundo e Região levaram o apoio e a
solidariedade da categoria bancária à
paralisação dos trabalhadores da
vigilância do Banco do Brasil.
Consciência de classe é o termo.
Todos somos trabalhadores e, quando
um de nós é explorado, abre-se
precedente para que todos venham a
ser explorados. Daí a necessidade de
juntarmos esforços, do apoio mútuo.
Os vigilantes, que já vinham há
bastante tempo sofrendo com atrasos

no pagamento dos salários, viram a
situação piorar. Eles já estão há dois
meses sem receber os salários e há
informações de que a empresa para a
qual trabalham, a Proservi, estaria
falida. Os trabalhadores suplantaram
o medo, compreensível, de fazerem
greve e as ameaças de que não
conseguiriam emprego na nova
empresa que deverá assumir os
serviços no BB e foram à luta.
Como não houve o prometido
pagamento dos salários ainda ontem,
a paralisação prossegue hoje.

Torneio de Pôquer
será realizado no dia 29
No dia 29 de março, sábado,
à tarde, acontece o 1º Torneio de
Pôquer do SEEB-PF. Organizado
pela Secretaria de Formação, Cultura,
Esporte e Lazer, o torneio só será
realizado se um número razoável de
bancários estiver inscrito. Prestigie.
Além da secretaria do Sindicato, os
diretores André Madruga (9927-1579)
e Diego Pulga (9995-9975) podem
fornecer mais informações sobre o
torneio.

SINDICATO - II

CIST tem convênio
com o SEEB-PF
A Comunidade Intersindical de
Saúde ao Trabalhador (CIST) tem
convênio com o SEEB Passo Fundo
e Região. De um modo geral, os
planos de saúde dos bancários têm
apresentado problemas, com falta de
profissionais e mesmo demora na
marcação das consultas. Por isso, a
comunidade é uma boa opção para a
categoria. Os telefones da CIST são
(54)3045-5016 E (54)3045-5018 e o
e-mail, cistsaude@hotmail.com.
BANRISUL

GOLPE DE 1964

Eleição para
Era grande o apoio popular à Reforma
delegada(o)s sindicais
Agrária proposta por João Goulart
A eleição para o novo quadro

No artigo, “Reforma Agrária
tinha grande apoio popular às vésperas
do golpe”, o jornalista Luiz Carlos
Azenha, escreve:
“Cinquenta anos depois do
golpe de 1964, as máscaras
continuam a cair. Certo historialismo
sempre quis fazer crer que João
Goulart caiu ‘de maduro’. Porém,
pesquisas do IBOPE feitas na época,
algumas das quais nunca divulgadas,
demonstram que uma das principais
plataformas de Jango tinha forte apoio
popular: a reforma agrária. A política
econômica do presidente derrubado

também tinha apoio da maioria.”
O jornalista traz dados de uma
pesquisa realizada pelo Ipope entre
junho e julho de 1963, que foi resgatada
e analisada pelo professor de História
da PUC-SP, Luiz Antônio Dias.
“Aqueles que não conhecem a
história estão fadados a repeti-la.” Se
essa frase, atribuída ao filósofo
irlandês, Edmund Burke, espelha a
realidade, mais razão ainda temos
para ler o artigo de Azenha em sua
íntegra. Para tanto, acesse o sítio
www.viomundo.com.br, seção Política,
data de 19/03/2014.

de delegada(o)s sindicais do Banrisul
da base territorial do SEEB-PF
acontece na próxima semana, dias
25, 26 e 27 de março. Os candidatos
podem se inscrever até às 18 horas
de segunda-feira, 24.
PIADINHA
O casal se despede no aeroporto:
- Sempre fico preocupada com as
suas viagens de negócios, querido! comenta a esposa.
- Bobagem, meu bem! Estarei de
volta mais cedo do que você pensa!
- É justamente isso que me preocupa!

