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CAMPANHA SALARIAL - I

Calendário de negociações será
baseado em blocos temáticos

A primeira reunião de
negociação com a Fenaban, realizada
na quarta-feira, 27, não apresentou
resultados mais objetivos, como
esperava a categoria. A reunião
apenas discutiu questões pendentes
da Campanha Salarial de 2007 e definiu
um calendário para as negociações.
Entre as pendências de 2007, está a
concessão da 13ª cesta alimentação
também para os afastados por
problemas de saúde.

Já o calendário de negociações foi
definido com base em blocos
temáticos, da seguinte forma:
2 de setembro-Comissões temáticas
(saúde e condições de trabalho,
igualdade de oportunidades e
segurança bancária).
9 de setembro-Emprego, questões
sociais e cláusulas renováveis da
Convenção Coletiva dos Bancários.
16 a 23 de setembro-Remuneração
total.

CAMPANHA SALARIAL - II

Fenaban quer “esfriar” a campanha;
bancários precisam estar mobilizados
Na avaliação dos representantes
do Rio Grande do Sul no Comando
Nacional dos Bancários, a Fenaban
tenta “esfriar” a campanha salarial
deste ano. Isto porque, os bancários
só terão uma contraproposta ao índice
de reajuste reinvindicado, de 13,23%,
na terceira semana de setembro. Esta
tática da Fenaban obriga os bancários
a se manterem atentos aos

desdobramentos das negociações. Se,
após a semana prevista para a
discussão das cláusulas econômicas,
16 a 23 de setembro, não surgir
proposta satisfatória, não poderemos
dar muito tempo mais aos banqueiros.
O caminho será partirmos para a
pressão via paralisações. A seguir, a
greve da categoria, caso as
negociações sigam sem evolução.

DIREITOS HUMANOS

Preconceito, Discriminação Zero!

Campanha será lançada em Passo Fundo nesta sexta-feira com a presença
de Paulo Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado
A campanha nacional Preconceito, Discriminação Zero! será lançada
em Passo Fundo na noite de hoje. O
evento iniciará às 19 horas no plenário
da Câmara Municipal de Vereadores e
contará com a presença do senador
Paulo Paim, presidente da Comissão
de Direitos Humanos do Senado.
A campanha faz parte dos preparativos à 11ª Conferência Nacional
dos Direitos Humanos (11ª CNDH), que
terá o lema “Democracia, Desenvolvimento e Direitos Humanos: Superando as Desigualdades”. A conferência
será realizada em Brasília entre os dias
15 e 18 de dezembro de 2008 e terá

como objetivo principal a revisão e atualização do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH) num processo pautado pela interação democrática
entre o governo e a sociedade civil.
Os eixos orientadores da conferência serão:
- Universalizar direitos em um contexto de desigualdades;
- Violência, segurança pública e
acesso à justiça;
- Pacto federativo e responsabilidades dos três Poderes, do Ministério
Público e da Defensoria Pública;
- Educação e cultura em direitos
humanos.

DIA DO BANCÁRIO - I

A dura repressão à
greve de 1951

Foi bastante dura a repressão
à greve decretada pelos bancários
nas assembléias do dia 28 de agosto
de 1951. O Departamento de Ordem
Política e Social (Dops) prendeu e
espancou muitos grevistas. Algo a
que já estamos acostumados,
também naquela época a imprensa
procurava desinformar, jogando
bancários contra a população com o
objetivo de destruir a greve. Em parte,
atingiu seu intento ao conseguir que
apenas os bancários de São Paulo
permanecessem durante os 69 dias
em greve.
Em meio a tanta
repressão, os bancários dos demais
Estados sucumbiram e retornaram
antes ao trabalho.
DIA DO BANCÁRIO - II

A criação do Dieese

A grande greve dos bancários
de 1951, além de questionar
fortemente a lei de greve do governo
de Eurico Gaspar Dutra, foi também
responsável pelo surgimento do
Dieese. Os trabalhadores colocaram
em cheque os índices do custo de
vida apresentados pelo governo, que
foram refeitos. E não deu outra. O
índice apurado pelo novo cálculo foi
de 30,7%, nada menos que o dobro
do que havia sido divulgado, que era
de 15,4%.
A partir daí, os trabalhadores se
convenceram da necessidade de
criarem um instituto independente
para o cálculo e acompanhamento
dos índices da economia. Em 1955,
nasceria o Departamento Intersindical
de
Estatística
e
Estudos
Socioeconômicos.
PIADINHA
O sujeito estava lendo o jornal quando
chegou um ladrão e disse:
- Isso é um assalto!
E o sujeito:
- Pois é... não sei onde o governo Yeda
vai parar!

