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O Saúde Caixa e a Funcef estarão em
debate no sábado, 21/10, na Fetraﬁ-RS
nário sobre Saúde Caixa e Funcef.
Os colegas Paulo Borges e Plínio
Pavão, assessores da Fenae, vão
debater os problemas dessas duas
instituições. Agende-se.

BANCO DO BRASIL - I

BB tentou cassar liminar da incorporação
de função, mas não obteve êxito
A diretoria do Banco do
Brasil tentou, mas não levou. O
banco recorreu, com um mandado
de segurança, da decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª
Região, de Brasília [DF], proferida
no dia 28 de setembro. O TRT-10
havia concedido antecipação de
tutela em uma Ação Civil Pública

impetrada pela Contraf-CUT em
conjunto com várias federações de
bancários de todo o país. A ACP
pede a incorporação da comissão/gratiﬁcação aos funcionários
comissionados, que exerceram a
função por 10 anos ou mais, que
perderam seus cargos por conta
da última reestruturação.

TRT-10 estabeleceu prazo de 60 dias
para que o banco cumpra a decisão
de R$ 1.000,00 por funcionário,
alegando que era elevado demais.
A decisão do TRT-10 tem caráter
provisório. A sentença deﬁnitiva
só virá com o trânsito em julgado
da Ação Civil Pública.

PRIVATIZAÇÃO - I

Governo Sartori poda atuação do Banrisul
A venda de ações
porá o “Banco do Estado do
Rio Grande do Sul cada vez
mais voltado para o Estado
do Rio Grande do Sul”, diz o
governo de José Sartori. O
ﬁlósofo chinês, Confúcio, já
alertava: “Uma imagem vale
mais do que mil palavras”.
Assim a charge do Tacho,
ao lado, basta para nos
mostrar que, na verdade, o
Sartori está a podar a atuação do Banrisul enquanto
banco público.
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Sobre o
avaliador de penhor
Atividade é insalubre
No dia 4 de outubro, a Comissa Executiva dos Empregados da Caixa Econômica Federal
[CEE-Caixa] se reuniu com a Associação Nacional dos Avaliadores
de Penhor. Na pauta, as condições de trabalho desses trabalhadores. Paulo Roberto Kauffmann,
do Instituto Síntese, que assessorou os sindicatos na pesquisa feita
com os avaliadores de penhor em
todo o país, também participou da
reunião. O resultado da pesquisa
conﬁrmou: a atividade é insalubre.
Agora, a CEE-Caixa deve ampliar
a cobrança para que a CEF volte a
pagar o adicional de insalubridade.
PRIVATIZAÇÃO - II

BANCO DO BRASIL - II

Além de manter a decisão
inicial, o TRT-10 estabeleu um
prazo de 60 dias para o banco
cumpri-la. A multa para o caso de
desrespeito à decisão foi mantida.
O BB havia questionado o valor,
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

O SEEB-PF vai viabilizar a
participação dos funcionária(a)s da
Caixa Econômica Federal. No sábado, 21/10, às 9 horas, a Fetraﬁ-RS estará promovendo um Semi-
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Em defesa dos
bancos públicos
Frente Parlamentar foi lançada
em POA no dia 09 de outubro
A Frente Parlamentar Mista
que vai atuar na defesa dos bancos públicos brasileiros foi lançada
no Rio Grande do Sul na segunda-feira, 09/10, na Fetraﬁ-RS. A frente surgiu de uma articulação do
senador Lindberg Farias [PT-RJ] e
do deputado federal Zé Carlos [PT-MA]. Funcionário da Caixa Econômica Federal, Zé Carlos esteve
presente no lançamento. Visando
fortalecer a luta contra o desmonte
e a privatização dos bancos públicos, a Frente deve ser lançada em
todos os Estados.
PIADINHA
A mãe pergunta ao médico:
- Doutor! Doutor! Meu ﬁlho engoliu
uma bala! O que eu faço?
O médico responde:
- Só não aponte o menino para
ninguém!

