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BANRISUL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

O resultado da eleição para
Delegados Sindicais do Banrisul
Ocorreu, nos dias 22, 23 e 24
de março de 2016, a eleição para a
escolha dos dois delegados(as)
sindicais a que o Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo e Região
tem direito. Para Passo Fundo,
tivemos dois candidatos(as): Jonas
Cervo Zamberlan e Leidiana Benin,
ambos da agência Passo Fundo
Centro. Dos 138 votos válidos Jonas
Cervo Zamberlan obteve 107
enquanto Leidiana Benin somou 31
votos. Jonas foi eleito para o período
de um ano e terá como base as

agências da cidade de Passo Fundo.
Pela Extensão de Base tivemos a
colega Silvia Rebeca Barreto de Araújo
Gomes da agência de Ernestina como
candidata. Dos 70 votos válidos, Silvia
obteve 65, foi eleita para o período de
um ano e terá como base as agências
de Ernestina, Sertão, Tapejara, Agua
Santa, Sananduva, Lagoa Vermelha,
Ibiraiaras, David Canabarro e Ciríaco.
A eleição ocorreu de forma tranquila,
o sindicato agradece a participação
da categoria e deseja aos novos
delegados um excelente mandato.

DISCRIMINAÇÃO - I

Bancos prosseguem com a discriminação a
negros e a pessoas portadoras de deficiência
É o que concluiu audiência pública realizada no Senado
Na segunda-feira, 28, foi Roberto Santana da Silva, que
realizada, na Comissão de Direitos representou a Contraf-CUT.
Já o diretor-executivo da ONG
Humanos do Senado, uma audiência
pública cujo tema foi “O resultado do Educafro, Frei David Santos afirmou:
processo de inclusão nos bancos”. A “Subiu para 16% o número de negros,
conclusão dos participantes é de que por quê? Porque nós, negros,
prossegue a discriminação a negros marcamos em cima, exigindo nossos
e a pessoas portadoras de dificiência direitos. Mas, mesmo assim, nesse
nos bancos. “Conforme o censo da ritmo, quantos anos a Febraban vai
Febraban de 2014, há 3,60% de PCD levar para atender a nossa real
nas instituições financeiras, que por demanda? Nós, afro-brasileiros,
conta do alto número de funcionários somos 53,7% da população. Em
deve preencher no mínimo 5% das quatro anos, a Febraban subiu em
vagas com pessoas com deficiência. apenas quatro pontos percentuais a
”, afirmou o dirigente sindical José quantidade de negros contratados”.
DISCRIMINAÇÃO - II

Senador se comprometeu a promover o diálogo
com os bancos sobre o tema
Os bancos não vêm cumprindo
a lei 8213/1991 que determina uma
cota mínima de admissão de pessoas
com deficiência. Também os negros
seguem tendo uma participação
bastante modesta na categoria
bancária, mesmo constituindo mais
da metade da população brasileira.
Diante dessas conclusões da
audiência pública realizada na

Comissão de Direitos Humanos do
Senado, o senador Paulo Paim (ptrs), que presidiu a mesa, se
comprometeu a promover o diálogo
sobre a questão entre os sindicatos,
a Educafro e os bancos. Paim
afirmou ainda que vai solicitar à
Febraban dados consolidados sobre
o contigente de negros, deficientes e
mulheres nos bancos.

Funcef: aposentados
fizeram reivindicações
Na terça-feira, 29, a Comissão
Executiva dos Empregados da Caixa
Econômica Federal (CEE-Caixa)
entregou à diretoria da empresa um
documento com reivindicações relativas
à Funcef. Entre as reivindicações
elencadas no Encontro Estadual dos
Aposentados da CEF, realizado em São
Paulo no dia 19, estão: solução para o
contencioso judicial, fim do voto de
Minerva, imediata incorporação do REB
ao Novo Plano, reformulação do
Comitê de Investimentos e manutenção
dos fundos de acumulação e de revisão
de benefícios.
A CEE-Caixa reivindica também
a criação de um grupo de trabalho
paritário para discutir esses temas.
LEI DAS FILAS

Santander foi
condenado, em SP
Por conta da Lei das Filas, o
Santander foi condenado a pagar uma
indenização a um cidadão de Jaú,
São Paulo. Essa condenação, em
segunda instância, se deu na 14ª
Câmara Extraordinária de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, que determinou o valor de R$
5 mil para a indenização. Na ação, o
reclamante alegou que teve que
esperar uma hora para ser atendido.
A Lei das Filas de Jaú prevê 20
minutos para o atendimento em dias
normais e 30 para vésperas e pósferiados prolongados, dias de
pagamento de funcionários públicos
e recolhimento de tributos. A
sentença frisou que o cidadão deveria
ter recebido atendimento prefencial,
uma vez que é idoso.
PIADINHA
O garoto pega seus pais no maior beijo
na cozinha e sapeca:
- Ah, safadinho, hein papai? Vou contar
para a empregada que você está
beijando a mamãe!

