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ITAÚ/UNIBANCO - I

Contraf cobra garantia de emprego

Na sexta-feira, 3, a Contraf
(Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Ramo Financeiro)
se reuniu com representantes da
diretoria Itaú/Unibanco. Os dirigentes
sindicais cobraram, novamente, a
garantia dos empregos e dos direitos
dos trabalhadores. Em reposta, os

banqueiros afirmaram, uma vez
mais, que não haverá fechamento de
agências e apresentaram o Centro
de Realocação. Inicialmente, a
realocação será implementada para
os bancários de ambos os bancos
que trabalham em centros
administrativos.

ITAÚ/UNIBANCO - II

Convenção 158 da OIT foi recusada

Uma das 15 propostas feitas pelo
movimento sindical relacionadas ao processo de fusão do Itaú e Unibanco é a
assinatura, o reconhecimento, da Convenção 158 da OIT (Organização Internacional do Trabalho). Para os banqueiros, uma proposta inviável. Para a classe trabalhadora, no entanto, a convenção funciona como um parâmetro para

a defesa da dignidade do trabalhador.
É o que acontece em 34 países onde
ela está em vigor.
Aliada à redução da jornada de
trabalho sem redução de salários, a assinatura, pelo governo Lula, da Convenção 158 da OIT, é uma das principais lutas do movimento sindical brasileiro na atualidade.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

Relato do Encontro Estadual de POA

No sábado, 4, aconteceu em
Porto Alegre um Encontro Estadual
dos funcionários da Caixa Econômica
Federal. Os participantes reafirmaram
o conteúdo da minuta específica de reivindicações dos trabalhadores entregue à CEF em 2008. Os debates
abrangeram dois pontos principais:
1 - O papel da CEF - a Caixa deve
ser mantida como instituição financeira pública e como gestora dos projetos sociais do país, exercendo um verdadeiro papel social.
2 - Campanha Salarial/2009 - foram

definidos os eixos principais da campanha para deste ano:
- Jornada de Trabalho
- Cesta e Tíquete alimentação para
aposentados e pensionistas
- Plano de Carreira
- Reposição do Poder de Compra dos
Salários
- Mais empregados na Caixa
As resoluções do encontro serão
levadas ao 25º Conecef que realizarse-á em Brasília nos dias 23, 24 e 25
de abril. O diretor Paulo Kunzler
participou do encontro em POA.

GOVERNO ESTADUAL

“Fora Yeda” em Santa Rosa

No dia de ontem, centenas de
funcionários públicos, professores,
bancários e estudantes de Santa
Rosa realizaram um ato público para
exigir a saída da governadora Yeda
Crusius. Foi mais uma atividade da
Caravana “Fora Yeda”. A próxima
será realizada em Santana do Livramento, no dia 15.
A depender da maioria das au-

toridades do Estado, parece, não haverá investigação a fundo das
gravíssimas denúncias que pairam
sobre o atual governo estadual. Já a
mídia hegemônica tem procurado
mais esconder os fatos do que informar a população. Por isso, somente
a mobilização dos diversos segmentos da sociedade poderá impulsionar
essa investigação.
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SANTANDER/REAL

O “Pijama” já pode
receber adesões

No dia 30 de março, foram assinados os aditivos à Convenção Coletiva 2008/2009 do Santander e do
Real. A partir daquela data, começou
a valer o prazo de 30 dias para a adesão à licença remunerada pré-aposentadoria. Ao chamado “Pijama” podem
aderir os bancários dos dois bancos
que reunirem as condições exigidas
para tanto. Na página do Sindicato na
Internet, você pode conferir as regras
para a adesão ao Pijama.
SINDICATO

Sobre a locação do
Salão de Eventos

Nos próximos dias, o Salão de
Eventos do Sindicato estará liberado
para a locação pelos bancários e bancárias associados. Com a reforma, a
procura para o uso do salão deverá
aumentar. Por isso, os diretores reuniram-se para estabelecer critérios
mais rígidos para a locação. Ao solicitar o empréstimo, o bancário(a) deverá assinar um termo de responsabilidade reconhecendo esses critérios.
No próximo C&N continuaremos a
abordar questões relativas ao Salão.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

Engenheiros e
arquitetos em greve

Engenheiros e arquitetos da CEF
estão realizando uma paralisação de 24
horas em várias cidades do país nesta
terca-feira. Os trabalhadores protestam contra a proposta de aumento feita
pela CEF, de apenas R$ 70,00 para o
piso da categoria e de R$ 26,00 para os
funcionários no topo da carreira.
PIADINHA
Paciente: Se é tão grave assim,
doutor, então eu acho que preciso
ouvir outra opinião.
Médico: Tá bem. Passe por aqui
amanhã à tarde.

