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IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

SINDICATO

Fenaban apresentou resultado
do II Censo da Diversidade
Em reunião da mesa temática
Igualdade de Oportunidades, realizada
na segunda-feira, 03, a Fenaban
apresentou o resultado do II Censo da
Diversidade da categoria bancária,
disponibilizando-o no sítio da Febraban
na Internet. O censo foi realizado de
17 de março a 9 de maio deste ano.

A Contraf-CUT, com a
assessoria do Dieese, vai fazer uma
análise aprofundada dos dados do
censo. Na página do SEEB-PF na
Internet, você encontra matéria
completa sobre a apresentação dos
dados do censo e um link para
acessá-los na página da Febraban.

BANRISUL

Comissão Paritária retomou
discussões sobre o Plano de Carreira
A Comissão Paritária que
discute o Plano de Carreira do Banrisul
voltou a se reunir no dia 31 de outubro,
na Diretoria Geral (DG). Além de
definir o calendário para as próximas
reuniões, a Comissão debateu
questões relativas aos critérios de
avaliação por mérito.

O Grupo de Trabalho que vai
discutir o sistema de avaliação iniciou
seu trabalho na quarta-feira, 05. O
movimento sindical defende a
horizontalidade para que a avaliação
não se restrinja às chefias e gestores.
A próxima reunião da Comissão
Paritária acontece no dia 25/11.

ARGENTINA

Criminosos da ditadura (1976-1983)
são condenados à prisão perpétua
O jornal Brasil de Fato nº 609
noticiou, na seção fatos em foco, que
15 militares da reserva e civis foram
condenados à prisão perpétua na
Argentina. Eles eram acusados por
violações dos direitos humanos durante
a última ditadura que assolou o país,
de 1976 a 1983. “Os crimes ocorreram
em um centro de detenção ilegal, o La

Cacha, onde houve prisioneiros
torturados e o assassinato de 135
pessoas”, explica a matéria.
Complementando a matéria, o Brasil
de Fato conta que:
“Desde que a Argentina anulou
as leis de anistia para a ditadura, há
dez anos, 547 militares e ex-policiais
foram condenados pela Justiça”.

DE OLHO NA MÍDIA

Condenações na Argentina mereceram
pouca ou nenhuma divulgação
Fôssemos depender dos
órgãos da mídia hegemônica brasileira
para sabermos algo a respeito das
condenações na Argentina, a que nos
referimos na matéria acima,
ficaríamos “a ver navios”. O fato
mereceu pouca ou nenhuma
divulgação por parte de tal mídia.
Por que será que a mídia evita

“mexer” no tema dos crimes da
ditadura e pouco menciona os
trabalhos da Comissão da Verdade?
Na Argentina, a mídia hegemônica
apoiou a ditadura civil-militar e toda a
sua barbárie. No Brasil ela fez o
mesmo. Tal mídia estaria com medo
de que essa verdade e outras venham
à tona de uma vez por todas?

2º Campeonato de
Futebol Society
Rodada final acontece amanhã
A rodada final do 2º Campeonato
de Futebol Society dos Bancários será
realizada amanhã, sábado, 08/11 e
contará com os seguintes jogos:
Na disputa pelo 3º lugar:
10:00 horas - Santander x Banrisul
Na disputa pelo título de campeão:
10:50 horas - Bradesco A x Itaú
A Secretaria de Formação,
Cultura, Esporte e Lazer convida
bancários e bancárias a prestigiarem o
evento. Para além da disputa, para
além da competição, o campeonato
proporciona
momentos
de
confraternização entre os trabalhadores
bancários que devemos desfrutar.
BANCO DO BRASIL

Lucro de R$ 8,3 bi e
corte de 749 empregos
O Banco do Brasil acumulou
lucro de R$ 8,3 bilhões de janeiro a
setembro deste ano. O resultado
representa um crescimento de 5% em
relação ao resultado do mesmo
período de 2013. Ao mesmo tempo, o
BB fechou 749 postos de trabalho.
No acordo aditivo 2014/2015
assinado com a Contraf-CUT no mês
passado, o BB se comprometeu a
contratar 1.000 funcionários até o final
deste ano e mais 1.000 até o final do
próximo. É de conferirmos, pois o
acordo anterior, que previa a
contratação de 3.000 até agosto deste
ano, passou batido, ao que parece.
PIADINHA
Um amigo perguntou ao outro:
- E aí, José, você se dá bem com sua
sogra?
Ao que o outro respondeu:
- Olha... ela me trata como um deus!
- Caramba! É a primeira vez que eu
escuto alguém falar bem da sogra. Ela
te trata como um deus, mesmo?
- Ô!!! Ela sabe que eu existo, mas não
pode me ver!!!

