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ITAÚ/UNIBANCO

Campanha em defesa dos empregos
foi lançada na quarta-feira

Na quarta-feira, 17, foi dada a
largada da Campanha Nacional em
Defesa dos Empregos no Itaú/
Unibanco. Em diversas cidades do
país, aconteceram manifestações e
panfleteações com o objetivo de mobilizar os bancários e alertar a sociedade para a possibilidade do corte de

empregos pelo novo banco. A campanha objetiva também pressionar os
presidentes dos dois bancos para
que cumpram o compromisso assumido de não fechar agências nem
postos de trabalho. Em Passo Fundo, o Sindicato estará realizando manifestações na próxima semana.

TRABALHO - I

Empresários e Governo Serra querem
a flexibilização dos direitos trabalhistas
O presidente da Vale do Rio
Doce, 2ª maior mineradora do mundo,
Roger Agnelli, propôs a flexibilização dos
direitos dos trabalhadores. Os empresários e o governo de São Paulo, de
José Serra, apresentaram, no dia 17,
ao Conselho Deliberativo do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (Codefat), proposta no mesmo sentido. Os empresários defendem que esta medida ajudará as empresas a saírem da crise
financeira.
Por flexibilização leia-se
precarização, redução de direitos.
É a velha lógica capitalista. Quando auferem gordos lucros, os empre-

sários repartem apenas uma ínfima parcela com os trabalhadores. O lucro é
quase todo privatizado, “entesourado”
em poucas mãos. A função social das
empresas foi quase que totalmente esquecida. Para gerar mais postos de trabalho e, assim, oportunizar uma fonte
de renda para milhões de pessoas, o
empresariado se recusa a mexer em
seus lucros; exige, para isso, isenções
e benefícios fiscais.
Já, quando os negócios começam a baquear e os prejuízos e a redução nos lucros se avizinham, os empresários procuram repassar os custos para a sociedade.

TRABALHO - II

Para o sociólogo Ricardo Antunes,
flexibilização não evita desemprego

Ricardo Antunes, sociólogo,
professor e pesquisador sobre trabalho na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), concedeu entrevista à Terra Magazine em que opina
sobre a proposta dos empresários e
de José Serra, de flexibilização dos
direitos trabalhistas.
Antunes refuta a proposta e afirma que “Essa dicotomia que as empresas apresentam de que só se preserva empregos flexibilizando direitos
é falsa. Não existe ‘ou um ou outro’, é
possível os dois: manter direitos e preservar empregos”. Para o sociólogo,
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a proposta soa como se o empresário afirmasse para o trabalhador: “Vou
reduzir os seus direitos para garantir
os seus direitos.
Segundo Antunes, países como
Espanha, Estados Unidos, Argentina,
França e Itália, adotaram a
flexibilização, mas “Não há nenhuma
experiência mundial que mostre que
flexibilizar é garantir empregos”.
Para ler a íntegra da entrevista
do sociólogo Ricardo Antunes,
acesse
http://
www.contrafcut.org.br/
noticias.asp?CodNoticia=1546.
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BANCO DO BRASIL - I

Encontro Nacional
foi realizado em SP

De 8 a 10 de dezembro, aconteceu, em São Paulo, um Encontro
Nacional de Dirigentes Sindicais do
Banco do Brasil. Os encontros nacionais vêm sendo promovidos pela
Contraf com o objetivo de impulsionar a discussão e solução das demandas específicas de cada banco.
O encontro do BB discutiu as incorporações feitas pelo banco, Nossa
Caixa e Besc, e definiu as mesas
temáticas a serem instaladas.
BANCO DO BRASIL - II

Serão cinco as
mesas temáticas

Os partipantes do Encontro Nacional deliberaram pela formação de
cinco mesas temáticas que discutirão:
PCCS, Saúde, Previdência, Fusões
e Incorporações e Terceirização.
A mesa do PCCS deverá formular proposta para um plano de carreira
e critérios para comissionamento e ascensão profissional. Além disso, a
mesa deverá propor o retorno do pagamento das substituições.
A mesa da Previdência discutirá
questões relativas às normas do Conselho Gestor de Previdência Complementar (CGPC) e suas conseqüências para o fundo de pensão dos funcionários do BB. Essa mesa também fará
uma avaliação completa das relações
PrevixBancoxFuncionalismo.
No próximo C&N traremos algumas informações também sobre as
demais mesas temáticas.
PIADINHA
Dois amigos se encontram:
- Puxa, quanto tempo? Como vão as
coisas?
- Eu estou ótimo e você?
- Eu vou ser pai pela primeira vez!
- Que legal! Parabéns! E a sua
mulher está feliz?
- Por enquanto está! Mas, na hora que
ela souber, vai ficar uma fera!

