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CAMPANHA SALARIAL - I

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

Nesta semana, completar-se-ão 40 dias Poucos avanços na
da entrega das pautas de reivindicações negociação do dia 19
No dia 13 de agosto, o
Comando Nacional dos Bancários
fazia a entrega da pauta de
reivindicações da categoria bancária
à Fenaban. Também naquele dia, as
diretorias do Banco do Brasil e da
Caixa Econômica Federal receberam
as pautas específicas de seus
funcionários.
A
pauta
dos
trabalhadores do Banrisul foi entregue
dois dias depois.
Portanto, nesta semana
completar-se-ão 40 dias da entrega
das pautas de reivindicações da
categoria aos banqueiros.

Negociações
Para esta semana, estão
previstas reuniões de negociação com
a Fenaban e com as diretorias dos
bancos públicos. Amanhã e quartafeira, com a diretoria do Banco do
Brasil. Também na quarta-feira,
acontece negociação com a Fenaban,
que ficou de apresentar sua
contraproposta para as clásulas
econômicas. Na quinta-feira, acontece
a primeira negociação com o Banrisul
e, na sexta-feira, a Comissão
Executiva dos Empregados (CEE)
realizará a quarta reunião com a CEF.

CAMPANHA SALARIAL - III

É hora de intensificar a mobilização

A semana é decisiva para os
bancários. Isto porque, quarenta dias
é tempo mais do que suficiente para
que os banqueiros possam dar
respostas concretas às demandas da
categoria. Portanto, os bancários
devem estar preparados para avaliar
as propostas que surgirem. Caso as
propostas não satisfaçam, o caminho

será a organização para o início de
uma mobilização mais forte, com o
fim de pressionar os banqueiros a
atenderem as reivindicações.
A partir desta segunda-feira, os
sindicatos de bancários de todo o país
passam a intensificar a mobilização
dos trabalhadores com paralisações
em diversas cidades.

DE OLHO NA MÍDIA

A sólida formação acadêmica de Yeda
Na Zero Hora de 19/09, Rosane de
Oliveira escreveu: “Mulher de sólida formação
acadêmica e boas relações no meio cultural,
Yeda Crusius está indignada com a baixaria
na Cultura”.
O sociólogo Cristóvão Feil não agüentou
tamanha puxação de saco e rebateu, em seu
blog, http://www.diariogauche.blogspot.com/:
“Desde que a ex-professora Yeda
Rorato Crusius assumiu o governo do Estado,
eu tenho procurado artigos, papers e ensaios
da douta economista, mas nunca encontrei
nada. A ‘sólida formação acadêmica’ deveria
resultar em algum texto publicado, pelos
menos de quando em vez, sem falar nas
citações em trabalhos de outros acadêmicos.
A produção intelectual de dona Yedinha é
deserta. Nada. Ninguém a cita. Zero de
referência.”

http://blogdokayser.blogspot.com/

Na avaliação dos membros da
CEE, a negociação realizada na sextafeira com a diretoria da CEF trouxe
poucos avanços. A CEF não deu
resposta a duas propostas
apresentadas pelos trabalhadores na
reunião anterior: o cronograma para as
discussões a respeito das alterações
no PCC e sobre o fim da exigência de
curso superior para os cargos júnior e
pleno dos avaliadores de penhor.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

Negada a revogação
da CI SURHE 293/06
Na negociação do dia 19, a CEE
reivindicou, novamente, a revogação
da CI SURHE 293/06 e a jornada de seis
horas para todos os funcionários. A
circular obriga todos os empregados
que entrarem na Justiça para conseguir
jornada de seis horas diárias a sofrerem
uma redução de seus salários. A CEF
rejeitou a reivindicação. Foram
discutidos ainda os seguintes temas:
Processo Seletivo Interno (PSI),
remuneração de cargos, aposentados
e formação. Na página do Sindicato na
Internet, seção Bancos Públicos, você
encontra um relato completo da
negociação.
PIADINHA
O Isaac foi na
zona, escolheu
uma menina e foi
logo perguntando:
- Quanto?
- 50 reais responde ela
E
com
sadomasoquismo?
- É para você me
bater ou apanhar?
- Para eu te bater!
- E você bate
muito?
- Não, só até você
devolver a dinheiro.

