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BANCO DO BRASIL

Reunião da mesa de negociação da
Cassi terminou com poucos avanços

HSBC

Bradesco e Santander
fizeram proposta

praticado na Previ. O banco
concordou com a reivindicação dos
funcionários de que, periodicamente,
seja feita a revisão atuarial. Essa
revisão é necessária para avaliar a
suficiência do fundo no custeio das
contribuições dos aposentados, tanto
os atuais como os futuros.
O BB concordou também em
inserir, no Estatuto da Cassi, o que
for acordado na mesa de negociação
e as premissas para a utilização do
fundo.

No dia 06/07, o Bradesco e o
Santander fizeram proposta de
aquisição de parte dos ativos do
HSBC no Brasil. É o que informaram
os grandes órgãos de imprensa. O
Bradesco teria oferecido o valor mais
alto, R$ 10,5 bilhões, pelos serviços
de varejo do HSBC. O banco inglês
deve seguir atendendo grandes
empresas no país.

Em greve, servidores públicos federais
realizaram ato público na sexta-feira, 10

A diretoria da Caixa
Econômica Federal recusou-se a
criar um comitê paritário para avaliar
o Processo de Seleção Interna por
Competência (PSIC). A proposta de
criação do comitê foi feita pela
Contraf-CUT e a Comissão Executiva
dos Empregados (CEE-CEF), tendo
em vista as várias denúncias de
ocorrência de sérios problemas na
aplicação das provas para o banco de
habilitados. A criação do comitê é uma
das resoluções do 31º CONECEF que
foi realizado no mês passado, dias 12,
13 e 14 em São Paulo.
"É lamentável que o banco
mantenha a postura arrogante e
intransigente de não reconhecer os
problemas ocorridos. É preciso
eliminar o clima de incertezas que
permeia o processo", afirmou Fabiana
Matheus, coordenadora da CEE-CEF.

Na sexta-feira, 10, foi realizada
mais uma reunião da mesa de
negociação da Cassi. O Banco do
Brasil respondeu a questionamentos
feitos pelos funcionários em reuniões
anteriores a sua proposta.
Quanto aos 0,99% dos
salários a serem acrescidos à
contribuição mensal dos funcionários
da ativa, o BB afirmou ser possível
estudar a redução da taxa de juros e
da tábua de mortalidade. Ficaria,
assim, mais próximo do que é
MOVIMENTO SINDICAL

Os servidores públicos federais
de Passo Fundo aderiram à greve
nacional e suspenderam as atividades.
Estão de braços cruzados os
trabalhadores do INSS, Justiça Federal
e técnicos administrativos da
Universidade Federal da Fronteira Sul
(UFFS) campus Passo Fundo. As
reivindicações dos trabalhadores [as]
são as seguintes:
- Reajuste salarial de 27,3%;
- Isonomia salarial;
- Fim das terceirizações;

- Recomposição das perdas salariais no caso dos trabalhadores [as ] da
Justiça Federal, que estão sem reajuste
desde 2006, a perda beira os 54%;
- Extinção do fator Previdenciário;
- Realização de Concurso Público.
A greve é por tempo
indeterminado. Em Passo Fundo os
trabalhadores fizeram um Ato unitário
na sexta-feira, às 13h30, em frente à
catedral. O SEEB-Passo Fundo
presta todo o apoio e solidariedade à
luta dos servidores públicos federais.

DE OLHO NA MÍDIA

Nem o Papa Francisco escapa da
manipulação midiática

Liberdade de expressão. É o
que, seguidamente, vemos bradarem
os órgãos da mídia hegemônica. Isso,
porém, fica só no discurso. Conforme
o jornalista Luiz Carlos Azenha, até
mesmo um comentário do Papa
Francisco sofreu manipulação da
grande mídia boliviana.
“Não sabia disso”, disse o Papa
ao receber um presente do presidente
boliviano, Evo Morales, durante o 2º
Encontro Mundial de Movimentos
Populares, realizado na Bolívia na

semana passada. O presente é uma
escultura em que Jesus Cristo está
crucificado em foice e martelo. O Papa
fez o comentário ao ser informado por
Morales sobre a origem da escultura.
A grande mídia boliviana difundiu
o comentário de Francisco assim: “não
se faz isso”. E a brasileira limitou-se a
repetir essa manipulação. No próximo
C&N, voltaremos a abordar o artigo de
Luiz Carlos Azenha sobre a participação
do Papa no encontro e a manipulação
protagonizada pela mídia.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PSIC: banco recusou
o comitê paritário

PIADINHA
Uma mulher entra no ônibus com seu
filho e o motorista se espanta:
- Nossa, é o bebê mais feio que eu já vi!
A mulher ouve calada e senta na parte
de trás do ônibus. Bufando, desabafa
para outro passageiro:
- O motorista me insultou!
E o passageiro recomenda:
- Vá lá reclamar com ele! Deixa que
eu seguro esse seu bichinho pra
você.

