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BANRISUL - I

ência à luta contra a privatização e
por melhores condições de trabalho.
O SEEB-Passo Fundo e
Região vai garantir a infra estrutura
aos e às banrisulenses que quiserem participar do encontro em Porto Alegre.

SINDICATO

Imposto Sindical está sendo devolvido
neste mês de julho
Como tem feito já há mais de
20 anos, neste mês de julho o Sindicato dos Bancários de Passo Fundo
e Região está procedendo a devolução do Imposto Sindical. A Secretaria de Administração e Finanças

da entidade está depositando na
conta corrente de cada bancária[o]
associada[o] o valor equivalente a
60% do descontado em folha de pagamento a título de Contribuição ou
Imposto Sindical no mês de março.

DIREITOS TRABALHISTAS

“Você está demitido”,
um texto de Camilo Vannuchi - 1ª parte
No C&N de hoje, iniciamos
a publicação de um texto de autoria do jornalista, escritor, mestre e
doutorando em Ciências da Comunicação pela USP, Camilo Vanucchi. Ainda que seja uma ﬁcção,
Vannuchi retrata magniﬁcamente
como se darão as relações de trabalho patrãoxempregado daqui em
diante, sob as novas leis aprovadas pela “Reforma” Trabalhista:
- Você está demitido.
- Virge santíssima, não brinca assim.
- É sério. Você está demitido.
- Nossa! Mas de uma hora pra outra?
- Sabe como é, a empresa vai passar por uma reestruturação.
- Puxa, eu trabalho há 27 anos aqui,
nunca trabalhei em outro lugar.
- Pois é. Chamei o senhor aqui para
negociar.
- Negociar o quê?
- Os termos da demissão em co-
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BANRISUL - II

25º Encontro Nacional dos Banrisulenses
acontece no sábado, 22, em Porto Alegre
No sábado, 22, a Fetraﬁ-RS
promove o 25º Encontro Nacional dos Funcionários do Banrisul.
“Vamos fortalecer a nossa luta em
defesa do Banrisul de todos os(as)
gaúchos(as)” é a chamada para
o encontro. Os participantes vão
debater estratégias para dar sequ-
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mum acordo.
- Como assim? Não tem nada de comum acordo. Estou sendo demitido.
E sem justa causa.
- A causa é justa, na verdade. Entenda. É a crise. Mas de fato não podemos caracterizar como justa causa.
Uma pena.
- Então não tem o que negociar.
- Sabe o que é? A gente quer contar
com o senhor no futuro. Como colaborador, entende?
- Não. Não entendo.
- Seus serviços. O senhor desempenha uma função essencial para
os nossos negócios, e não podemos deixá-lo na mão. Acredito que
possamos entrar num acordo para
terceirizar você assim que a lei permitir.
O diálogo entre o patrão e
seu empregado demitido é longo; no
próximo C&N publicaremos mais um
trecho do texto de Vannuchi.

Fetraﬁ-RS faz
enquete
A ﬁm de subsidiar os debates entre os banrisulenses no 25º
Encontro Nacional, a subseção do
Dieese-RS elaborou uma enquete.
A enquete está disponível no sítio
www.fetraﬁrs.org.br e a Fetraﬁ-RS
convida os e as banrisulenses a
participarem dela. Ainda que você
não vá ao encontro, responda as
perguntas. Será de grande valia
para balizar as discussões que
serão travadas no mesmo.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Anunciada a volta
do PDVE
A Caixa Econômica Federal anunciou, na sexta-feira [14],
a volta do Programa de Desligamento Voluntário Extraordinário
(PDVE). Na primeira fase, encerrada em 31 de março, a meta era
de desligar 10 mil trabalhadores.
Saíram 4.645.
Com a volta do PDVE, a diretoria da CEF mostra que projeta
uma Caixa semelhante ao modelo
proposto para os bancos que foram enfraquecidos e privatizados
nos anos 90, durante o governo de
Fernando Henrique Cardoso. Isso
só piora as condições de trabalho
dos funcionários que permanecerem na empresa e piora sobremaneira o atendimento à população.
O perﬁl da Caixa, de instrumento
de política social, será eliminado
caso esse processo obtenha êxito.
PIADINHA
Dois loucos estão em uma rua,
quando um diz pro outro:
- Olha um buraco, será que dá pra
ir pro Japão por ele?
- Claro que não, seu maluco! Não
está vendo que não temos passagens?

