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DIA DO BANCÁRIO

Assédio moral é crime!
Na quarta-feira, 22, o Sindicato dos Bancários de Pelotas
denunciou que o desprezível mecanismo do assédio moral continua
sendo utilizado por gestores do
Banrisul. O gestor de uma agência
daquela cidade perseguia funcionários e alterava férias a seu bel prazer, infernizando a vida dos trabalhadores.
No C&N nº 3279, informa-

mos sobre o assédio moral que
ocorre em uma agência do Itaú de
Feira de Santana, Bahia. Ratiﬁcamos nossa posição. O SEEB-Passo Fundo não tolera, em hipótese
alguma, gestores assediadores.
Orientamos nossos representados
que, eventualmente, estejam sendo submetidos a assédio moral, a
denunciarem este tipo de comportamento das administrações.

PRIVATIZAÇÃO I

A prosa e o verbo
No Brasil, a prosa utilizada
pelos vendilhões do patrimônio público é bombardear com falácias mil
contra nossas estatais, com o apoio
incondicional da imprensa burguesa. Enquanto isso, o verbo utilizado
por outros países é comprar com as
suas estatais. Parece contraditório? Não é.
Em outras palavras, no Brasil é pecado o Estado possuir estatais estratégicas que garantam sua
soberania, porém em outros países
não. Ao contrário, além de assegurarem a propriedade do Estado em

áreas estratégicas da sua economia, esses países estão espalhando seus tentáculos estatais nas áreas estratégicas de nossa economia.
Cabe aqui, no mínimo, uma
reﬂexão crítica. Privatizar realmente rendeu, rende ou renderá bons
resultados para o nosso país? Ou
o Estado brasileiro deveria manter
o controle sobre áreas estratégicas da economia como serviços
de água, energia elétrica, petróleo,
mineração, siderurgia, teconologia,
sistema ﬁnanceiro, comunicações,
entre outros?

PRIVATIZAÇÃO II

A defesa do Brasil em mãos estrangeiras
Para assegurarem seus interesses geopolíticos estratégicos,
os governos da Alemanha, França
e Espanha acabam de fechar um
acordo. Eles adquiriram 52% do
gigantesco grupo de armamentos
European Aeronautic Defense Space Company [EADS].
Os três Estados controlam,
direta e indiretamente, várias empresas prestadoras de serviços na
área de defesa interna e externa,
inclusive no nosso país, através da
Cassidian Defesa e Segurança do
Brasil Ltda.
No caso da Espanha, o Estado mantém sob seu controle a

construção aeronáutica, naval, ferroviária e armamentos. É com essas empresas que a Espanha quer
invadir o mercado brasileiro. O instrumento dessa operação é uma
instituição chamada SEPI [Sociedade Estatal de Participações Industriais]. Com a SEPI, o Estado espanhol exerce sua tarefa permanente
de controle nacional dos setores estratégicos da atividade econômica.
No Brasil esse é um assunto tabu. Os defensores do Estado
mínimo tem brotoejas só em pensar
na possibilidade do país ter uma estatal como a SEPI. Continuaremos
este debate no próximo C&N.

Parabéns!!!
28 de agosto é o Dia da(o)
Bancária(o). Há mais de cem anos,
bancárias e bancários brasileiros
vêm travando lutas por melhores
salários, condições de trabalho e de
vida. Para além disso, a categoria
bancária sempre esteve envolvida
nas lutas dos demais trabalhadores
e do povo brasileiro em geral, pelos
seus direitos e por uma vida digna.
Portanto, 28 de agosto deve ser
louvado efusivamente.
Parabéns a todas as bancários e bancários!
CONVENÇÃO COLETIVA

O que está
acordado até 2018
A Campanha Nacional dos
Bancários em 2017 tem características diferentes das já realizadas
até hoje. Isto porque, em 2016, o
Comando Nacional dos Bancários
ﬁrmou um acordo de dois anos com
a Federação Nacional dos Bancos
(Fenaban). A Convenção Coletiva
de Trabalho da categoria bancária,
assinada após a greve de 31 dias do
ano passado, tem validade para dois
anos: 2016-2018.
No referente às cláusulas
econômicas, ﬁcou deﬁnido o reajuste salarial de 1%, somado à inﬂação,
sobre todas as verbas. As regras
para a PLR são as mesmas do ano
passado, acrescidas do reajuste
acima citado. A primeira parcela da
PLR será paga até 30 de setembro.
PIADINHA
A professora pergunta para o Joãozinho:
- Me diga uma palavra com a letra C.
Joãozinho respondeu:
- Vassoura!
A professora questiona:
- E onde está o C em vassoura?
E Joãozinho responde:
- No cabo!

