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CAMPANHA SALARIAL

LEI DAS FILAS - I

Negociação sobre assédio moral
continuará na segunda-feira, 8
A discussão sobre assédio moral não foi concluída na negociação realizada ontem. Por isso, deve ser retomada na próxima segunda-feira, 8.
Na avaliação do Comando Nacional,
houve avanços no debate. A necessidade de implantar uma política permanente de combate ao assédio moral e
à violência organizacional tem a concordância da Fenaban. Os banquei-

ros também concordam com a tese
de que as boas práticas de relações
interpessoais devem fazer parte dos
critérios para a promoção profissional.
Mesmo com a reunião do dia 8,
foi mantida a negociação agendada
para a terça-feira, 9. Naquele dia, os
temas abordados serão saúde e condições de trabalho, segurança bancária e igualdade de oportunidades.

No DF, Procon autuou
cinco agências do BB
Na segunda-feira, 01/09, o
Procon autuou cinco agências do
Banco do Brasil no Distrito Federal
pelo descumprimento da Lei das Filas. A lei do DF estabelece um máximo de 30 minutos de espera para o
atendimento. A operação do Procon
é resultado da grande quantidade de
denúncias feitas ao Instituto de Defesa do Consumidor (Idec).
LEI DAS FILAS - II

MOVIMENTOS SOCIAIS - I

Marcha dos Sem e Grito dos Excluídos BB é o campeão em
denúncias no DF
serão realizados dia 5 em POA
O Banco do Brasil é o campeão
A 13ª edição da Marcha dos
Sem será realizada, neste ano de
2008, conjuntamente com o 14º Grito
dos Excluídos. As manifestações dos
movimentos populares acontecem na
sexta-feira, 5, em Porto Alegre. A partir
das 14h30, os manifestantes iniciarão uma caminhada desde a antiga
Praça do Laçador até a Praça da Matriz, onde, às 17h será realizado um
grande ato público.

Além das reivindicações, a Marcha deste ano estará denunciando a
corrupção instalada no governo de
Yeda Crusius e o ataque ao
patrimônio público desferido pelo governo tucano. Os movimentos sociais também apresentarão propostas
alternativas de desenvolvimento para
o Estado do Rio Grande do Sul.
O SEEB-Passo Fundo estará
participando das manifestações.

MOVIMENTOS SOCIAIS - II

Os eixos da Marcha dos Sem/2008
Os eixos da Marcha dos Sem
edição 2008 são os seguintes:
1. Contra toda forma de corrupção e em
defesa do patrimônio público e de um
Estado efetivamente garantidor de direitos e provedor das políticas públicas
necessárias para efetivá-las a serviço
do povo gaúcho;
2. Contra toda forma de violação de direitos e pela garantia de liberdade de
organização e manifestação dos movimentos sociais;
3. Em defesa da dignidade humana e
da vida, ameaçada pelo atual modelo
de desenvolvimento econômico que
privilegia o grande capital, em
detrimento do desenvolvimento social
4. Pelas reformas agrária e urbana,
com defesa da democratização da ter-

ra no campo e da cidade, com moradia
e condições dignas de vida;
5. Em defesa da democracia com ampliação da participação popular e controle social sobre as políticas públicas:
6. Em defesa da soberania alimentar,
da preservação e conservação da água
e das sementes crioulas, do bioma
Pampa, patrimônio da humanidade;
7. Na luta pelo desenvolvimento sustentável com distribuição de renda e valorização da trabalhadora e do trabalhador a partir da economia solidária e da
geração de postos de trabalho para todas e todos.
Na página do sindicato na
Internet, você pode ler mais a respeito
da Marcha dos Sem/Grito dos Excluídos, seu significado e suas origens.

em denúncias contra instituições feitas ao Idec no Distrito Federal. Entre
as 500 denúncias recebidas pelo instituto nos últimos meses, 312 foram
contra o BB. No ramo bancário, o
Unibanco ficou em segundo, com 18
denúncias. Sem dúvida, um título vergonhoso para o maior banco público
do país.
TARIFAS

Valores seguem altos
Para a advogada do Instituto de
Defesa do Consumidor (Idec), Maria
Elisa Novais, os valores das tarifas continuam altos, apesar da padronização
implementada pelo Banco Central com
o objetivo de reduzí-las. Para ela, “a
proximidade de valores dificulta a concorrência e evita que os clientes troquem de banco”. Já Maria Inês Dolci,
diretora da Associação Brasileira de
Defesa do Consumidor, afirma que
“Esperava-se que a padronização
trouxesse uma competição entre os
bancos. Mas isso não aconteceu”.
PIADINHA
A mulher do marinheiro conta pra uma
amiga:
— Meu marido passa onze meses no
mar e um na terra...
— Nossa... E como você agüenta?!
— Ah! Ele passa 15 dias com a mãe...

