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SINDICATO

O ano de 2008 está findando.
Que nesse ano que se inicia possamos, novamente,
em consonância com a história da categoria bancária,
enfrentar os desafios com a nossa já tradicional
capacidade de união, organização, mobilização e de luta.
A Diretoria do Sindicato dos Bancários
de P
asso Fundo e Região deseja
Passo
a bancárias e bancários um
Feliz 2009
2009..
RETROSPECTIVA - I

2008: um ano de muitas lutas
Como de costume, 2008 não
passou sem luta para a categoria bancária. Por isso, fazemos uma breve retrospectiva para rememorarmos algumas de nossas lutas.
Em Passo Fundo, nosso Sindicato deu seqüência à luta por melhores condições de trabalho para bancárias e bancários. No mês de maio, a
entidade esteve participando de audiência na Câmara de Vereadores onde
expôs aos parlamentares e à sociedade o ambiente e as condições de trabalho a que estão submetidos os trabalhadores dos bancos. Reivindicamos
dos vereadores alterações na Lei das
Filas visando torná-la mais ágil e eficiente. O objetivo, claro, é o de obrigar
os bancos a abrirem mais vagas de
emprego e, assim, garantirem qualida-

de de vida real no trabalho a toda a categoria.
No âmbito estadual, o Sindicato
esteve presente nas lutas organizadas
pela Federação dos Bancários e pela
CUT. Participamos da luta contra a prorrogação dos pedágios. Unidos com
outros movimentos sociais, conseguimos derrotar o governo de Yeda
Crusius fazendo-o recuar de sua intenção de submeter os gaúchos por mais
vinte anos aos sangüessugas das estradas.
No país, a já tradicional greve dos
bancários em busca de melhores salários e do respeito a seus direitos. Foi
uma greve muito forte; a categoria obrigou os banqueiros, em dois momentos, a melhorarem sua contraproposta
para o fechamento do acordo coletivo.

RETROSPECTIVA - II

Vitórias também no campo jurídico
Também no campo jurídico, nosso Sindicato obteve algumas vitórias
no ano que termina. Duas ações tiveram sentenças favoráveis aos funcionários do Banco do Brasil: a ação da
URP de 1989 e a do Vale Transporte
para um colega que trabalhava em
Sananduva. Nos próximos números

do C&N traremos mais informações
sobre elas.
O sindicato obteve vitórias também para os bancários do Bradesco e
Itaú em ações relativas à PLR. Os dois
bancos não pagam essa participação
sobre o 13º salário e a gratificação semestral.

Assembléia, às 18h,
discute o Orçamento
Nesta terça-feira, às 18 horas,
a Diretoria do Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região realizará uma assembléia para a discussão
e deliberação sobre a proposta orçamentária para o ano de 2009. Bancárias e bancários filiados estão convidados a participarem.
DIREITOS TRABALHISTAS - I

Quase “pelados”
Proservi ainda não pagou o 13º aos
vigilantes que trabalham na CEF
Já estamos no final de dezembro e os trabalhadores da Proservi que
prestam serviço na Caixa Econômica Federal ainda não receberam o
seu 13º salário. Eles estão quase
“pelados”. Estranhamente, os vigilantes da mesma empresa que trabalham no Banco do Brasil, Unibanco e
Real já receberam o benefício.
DIREITOS TRABALHISTAS - II

Por que só na CEF?
Por que só os vigilantes que trabalham na CEF não receberam o 13º?
Fazemos esta indagação porque os
bancos citados na matéria acima
empenharam-se na busca de uma
solução para que os trabalhadores
não ficassem sem seu parco dinheirinho no Natal. Será que a CEF, como
um banco público, com cunho social,
está, igualmente, se empenhando junto à Proservi para que seus vigilantes
não tenham que passar também o final de ano sem dinheiro?
PIADINHA
Duas garotinhas conversam no quarto:
_ O que você vai pedir no Natal?
- Eu vou pedir uma Barbie, e você?
- Eu vou pedir um OB.
- OB? O que é isso?
- Nem imagino, mas na televisão dizem que com OB a gente pode ir à
praia, andar de bicicleta, montar a
cavalo..., sem que ninguém perceba.

