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ITAÚ/UNIBANCO - I

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

Negociação sobre a compensação
dos dias parados vai continuar

A Contraf e a CEE estão informando a todos os funcionários da
CEF que a negociação sobre a compensação dos dias parados vai continuar. Na sexta-feira, 7, à noite, a
Contraf entregou à diretoria da CEF
uma contraproposta para a solução
do impasse. Na reunião realizada na
manhã daquele mesmo dia, a CEF
apresentara uma proposta em que
insiste no desconto dos dias parados.

Sobre a expansão do prazo de
compensação até março de 2009,
proposta pela CEF, a CEE e a Contraf
esclarecem que não foi aceita, uma
vez que as assembléias aprovaram
o prazo de 16 de dezembro, que não
poderia ser alterado. Na verdade, os
representantes dos funcionários procuram manter o que foi assinado por
ambas as partes na Convenção Coletiva dos bancários.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

19/11: Dia Nacional de Luta

Como podemos ver, persiste o
impasse com a diretoria da CEF. Por
isso, está mantida a proposta de realização de um Dia Nacional de Luta
em 19 de novembro contra o
descumprimento do acordo. Enquanto isso, em todo o país os funcionários da CEF estão fazendo protestos

contra a intransigência da diretoria.
Em Porto Alegre, os trabalhadores vão
trabalhar de preto amanhã. Em
Pernambuco, foi deliberado, em assembléia realizada na quinta-feira
passada, 6, a suspensão da venda
dos produtos Caixa Seguros, por 15
dias, a partir do dia 7.

BANCOS PÚBLICOS

Delegados sindicais têm reunião em POA
Na sexta-feira, a partir das 9 horas, a Federação dos Bancários do
RS estará reunindo os delegados sindicais do Banrisul, Banco do Brasil e
da Caixa Econômica Federal. A
FEEB-RS já encaminhou as libera-

ções dos delegados sindicais. Os delegados sindicais da CEF deverão
discutir também a organização do Dia
Nacional de Luta. O Sindicato
disponibilizará transporte e alimentação aos participantes.

GOVERNO ESTADUAL

Comandante da BM quer proibir
manifestações em frente ao Piratini

Na segunda-feira da semana
passada, 3, o Comandante da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, coronel Paulo Mendes, mostrou novamente todo o seu apreço pela democracia. Mendes deu declaração pregando a proibição de manifestações de
protesto em frente ao Palácio Piratini.
Para o coronel, que recebeu o
apoio do deputado estadual Cassiá
Carpes (PTB), “os protestos acabam
provocando muitos transtornos”.
Carpes defendeu a delimitação de ou-

tros lugares para que as manifestações sejam realizadas.
Transtornos? Para quem?
Para a atual ocupante do palácio,
dona Yeda Crusius? Tanto o deputado quanto o coronel sabem, ou deveriam saber, que as manifestações
públicas encontram guarida na
Constituição Federal. Fazem parte
dos direitos de todo o povo brasileiro. Portanto, o que o coronel e o deputado estão pretendendo é atropelar a Lei maior do país.

A fusão em debate

Nesta quarta-feira, dirigentes
sindicais dos bancos Itaú e Unibanco
se reúnem em Porto Alegre. Na pauta, o debate sobre o processo de fusão e seus reflexos no emprego dos
bancários dos dois bancos. Os diretores Carlos H Niederauer e Marco
Moretto participarão da reunião.
ITAÚ/UNIBANCO - II

Sem compromisso
formal com empregos
Na segunda-feira, as Comissões de Organização dos Empregados (COE) do Itaú e Unibanco se reuniram com representantes dos dois
bancos. Os dirigentes sindicais cobraram um compromisso formal com
a manutenção dos postos de trabalho, que foi recusado pelos banqueiros. Em declarações à Imprensa na
semana passada, os presidentes do
Itaú e Unibanco afirmaram que não
haverá demissões nos dois bancos.
PIADINHA
Salim está ao telefone:
- Não quero saber! Se não bagar vai
bra brotesto! Bonho o seu nome no
cartório amanhã! Não adianta chorar.
Vou tomar todos seus bens!... Mas,
veja bem... não há nada de bessoal
nisso, viu mamãe?
Democracia a dar com pau
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