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Seminário sobre Funcef e Saúde Caixa
acontece no dia 21 de outubro, em POA
têm relevada importância para os
funcionários da CEF. Esta é uma
excelente oportunidade para que
você ajude no encaminhamento de
soluções para os problemas. Por
conta disso, o SEEB-Passo Fundo vai disponibilizar alimentação
e transporte aos interessados em
participar do seminário.

BANRISUL - I

Venda de ações: Sartori põe “exército de
divulgadores” a iludir os funcionários
“Exército midiático” se encarrega de iludir o povo gaúcho
Para convencer, iludir, o tem um “exército de divulgadores“
povo gaúcho de que a venda de de seu projeto privatista. Informes
ações é muito positiva para o Rio de vários sindicatos dão conta de
Grande do Sul, o governo de José que administradores tentam iludir
Sartori conta com um “exército mi- os funcionários. A venda de 49%
diático”. A este “exército midiático” das ações do banco seria uma macabe a tarefa de repetir, diariamen- ravilha para os trabalhadores.
te, à exaustão, que o Estado está
Há dez anos, já alertávaquebrado e que não há outra solu- mos para as implicações negativas
ção para saneá-lo que não a venda que a venda de ações do Banrisul
- doação, na verdade - do que resta traria aos funcionários do banco.
de patrimônio do povo. Abrir os nú- Àquela época, a venda foi perpemeros do Rio Grande à população, trada pelo nefasto governo de Yeda
nem pensar.
Crusius. Leia, na matéria abaixo, a
De outra parte, parece que reﬂexão que ﬁzemos e que serve
dentro do Banrisul Sartori também para o momento atual.
BANRISUL - II

Funcionários deverão sofrer pressão
ainda maior para cumprirem as metas
Esta matéria foi publicada
no Curtas e Novas nº 2294, de
06/08/2007:
“Também o funcionalismo
do Banrisul sofrerá as conseqüências ruins da venda de ações do
banco. Para atender aos investidores privados, o banco terá que
apresentar lucros crescentes. Isto
indica que os funcionários deverão sofrer pressão ainda maior
para o cumprimento de metas. Os
resultados disso já conhecemos.
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

No dia 21 de outubro, às 9
horas, será realizado, na sede da
Fetraﬁ-RS em Porto Alegre, um
Seminário Estadual sobre Funcef
e Saúde Caixa. Os colegas Paulo
Borges e Plínio Pavão, assessores
da Fenae, vão conduzir os debates
sobre os problemas por que passam essas duas instituições que

Nº 3293

Um ambiente de trabalho deletério; tensão e estresse rotineiros,
que tendem a ampliar ainda mais
o já alto nível de adoecimento na
categoria bancária.
Infelizmente, não é só
isso. Também em seus ganhos os
funcionários serão atacados. Aﬁnal, lucros crescentes só podem
ser compatibilizados com salários
menores e a redução, ou mesmo
a supressão, de direitos dos trabalhadores.

“Outubro preto”
Funcionárias e funcionários do Banco do Brasil estão sendo chamados a, nas sextas-feiras
do mês de outubro, trabalharem
vestindo roupas pretas. Esta atividade foi proposta na última reunião da(o)s Representantes Sindicais de Base do BB.
O objetivo do “outubro preto” é iniciar uma mobilização mais
efetiva do conjunto dos funcionários em defesa do banco como
instituição pública. A última “reestruturação”, que ainda não terminou, deixou bem claros os planos
do governo corrupto de Michel Temer. Em benefício do setor privado, Temer quer encolher o maior
banco público do país, para, mais
adiante, privatizá-lo.
BANCO DO BRASIL - II

Acerca das metas
para os caixas
Cobrança deve ser denunciada
A Diretoria do Banco do Brasil aﬁrmou, na reunião com a Comissão de Empresa [CEBB], em 14/09,
que os caixas não serão obrigados
a venderem produtos. Assim, se
estiver havendo cobrança de metas
aos caixas, estes deverão informar
aos sindicatos e à Fetraﬁ-RS. Os
casos serão levados à CEBB que
deverá denunciá-los na mesa de
negociação com o banco.
PIADINHA
Dois amigos se encontram:
- Você sabia que o Arnaldo está
hospitalizado? - comenta um deles - O cara tá mal, parece que
nem dá pra reconhecer direito...
- Não pode ser! - disse o outro,
aﬂito - Ainda ontem eu vi o Arnaldo num baile de carnaval, dançando com uma loira deliciosa!
- Pois é, a mulher dele também
viu!

