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Fetrafi-RS garante direito de resposta
dos funcionários do banco
Na sexta-feira, 24, o jornal Zero
Hora publicou, no espaço reservado à
coluna do jornalista Paulo Santana, uma
Nota Oficial elaborada pela Fetrafi-RS.
A nota é uma resposta às ofensas que
o citado jornalista proferiu ao conjunto
de funcionários do Banrisul em sua
coluna do dia anterior no mesmo jornal.
Abaixo, alguns trechos da nota da
Fetrafi-RS:
“A greve em curso dos
empregados do Banrisul tem o objetivo
central de conseguir que o banco
atenda as justas reivindicações dos
seus trabalhadores, aprovadas em
fóruns democráticos e legítimos e
referendadas nas 38 assembleias dos
Sindicatos de Bancários do Estado e
tantos outros Brasil afora. Nas
negociações
o
Banco
sistematicamente
negou
as
reivindicações. Por isso, bancários e

bancárias não tiveram outro modo de
pressionar seu empregador a não ser
através do último recurso: a greve.
Repete-se: não tiveram nenhum outro
recurso.”
“Por este motivo a coluna
intitulada "Uma Greve Afrontosa”, do
jornalista Paulo Santana, do dia 23 de
outubro, é injusta, infamante e presta
um desserviço à população e atenta
contra a própria liberdade de
comunicação que defendemos. O
texto da coluna do jornalista é
carregado
de
adjetivações,
preconceitos
e
atribui
a
responsabilidade pela greve
exclusivamente ao que ofensivamente
considera
como
uma
´vagabundagem´ dos empregados do
Banrisul.”
A íntegra da nota pode ser lida
na página do SEEB-PF na Internet.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Incorporação do REB ao Novo Plano é
conquista da Campanha Nacional 2014
A
mobilização
dos
trabalhadores da Caixa Econômica
Federal na Campanha Nacional dos
Bancários/2014 foi importante não
apenas no fortalecimento da greve da
categoria que garantiu avanços na
mesa da Fenaban. A mobilização
trouxe ganhos também na negociação
da pauta específica, como, por
exemplo, a incorporação do REB ao
Novo Plano.
No acordo que encerrou a

greve, a CEF se comprometeu a
apresentar, em breve, a metodologia
de incorporação debatida e definida
pelo grupo tripartite. Tal grupo é
formado por representantes da
Caixa, da Funcef e Previc.
Na
retomada
das
negociações entre a CEF e as
representações dos funcionários,
que
acontece
amanhã,
a
incorporação do REB será o tema
principal a ser discutido.

EMPREGO

Bancos cortaram 3325 vagas até setembro
Os bancos fecharam 3325
postos de trabalho de janeiro a
setembro deste ano. É o que indica a
última Pesquisa de Emprego Bancário
(PEB). Assim, o setor bancário segue
na contramão da economia brasileira,
que gerou 904.923 empregos no

mesmo período.
É de lembrarmos que,
somente no primeiro semestre deste
ano, os seis maiores bancos do país
(BB, Itaú, Bradesco, Caixa, Santander
e HSBC) acumularam lucros num
total de R$ 28,3 bilhões.

Greve foi encerrada
em todo o Estado
Na manhã de ontem, os
sindicatos de São Leopoldo, Santiago,
Vale do Caí e Uruguaiana realizaram
assembleias nas quais os banrisulenses
decidiram pelo fim da greve. Na
segunda-feira, os sindicatos de Porto
Alegre, Santa Maria, Santo Ângelo, Novo
Hamburgo e Vacaria também haviam
realizado assembleias que decretaram
o retorno ao trabalho, aceitando a
proposta feita pelo banco no Tribunal
Regional do Trabalho (TRT) ainda no dia
10/10. Agora, os funcionários do
Banrisul aguardam os desdobramentos
do dissídio, que está nas mãos dos
juízes do TRT. Salvo se for realizada
uma sessão extraordinária, o julgamento
do dissídio deve ocorrer no dia 10/11.
SINDICATO

2º Campeonato de
Futebol Society
Retificação
No Curtas e Novas nº 3012, de
segunda-feira, 27, cometemos um erro
ao divulgarmos os jogos da rodada final
do 2º Campeonato de Futebol Society
dos Bancários. Por isso, estamos
fazendo uma retificação. Os jogos
serão os seguintes:
Pelo 3º lugar:
10:00 horas - Santander x Banrisul
Pelo 1º lugar e título de campeão:
10:50 horas - Bradesco A x Itaú
PIADINHA
- Já tive três sogras - disse o Zé ao
amigo.
- E o que aconteceu com elas?
- Ah! a 1ª, "tadinha", comeu abobrinha
envenenada...
- E a outra? quis saber logo o Zé!
- A 2ª também morreu depois de comer
abobrinha envenenada...
- Também? E a terceira?
- Esta morreu de paulada.
- Paulada? Mas como? Por que?
- Ela não quis comer abobrinha
envenenada!

