Quarta-feira
Informativo do Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região - CUT

www.bancariospassofundo.org.br

secretaria@bancariospassofundo.org.br

MOVIMENTO SINDICAL

Nº 2478

06 / maio / 2009

3601-2785 ou 3601-2786

SINDICATO - I

12º CECUT: escolha dos delegados Reunião da Diretoria
acontece em assembléia hoje, às 18h Colegiada dia 09/05

Nesta quarta-feira, às 18 horas,
o Sindicato dos Bancários de Passo
Fundo e Região realizará a assembléia para a escolha de delegados ao
12º CECUT (Congresso Estadual da

Central Única dos Trabalhadores).
Errata - diferentemente do que informamos no C&N anterior, o SEEBPasso Fundo tem direito a levar 2
delegados ao CECUT.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Carreira Profissional: greve continua

Os funcionários da Carreira
Profissional da Caixa Econômica Federal tinham a expectativa de que uma
nova proposta seria apresentada nas
negociações realizadas ontem e anteontem. Porém, a diretoria da CEF
nada apresentou de novo em relação
à proposta que já havia sido rejeitada

pelos trabalhadores nas assembléias
do dia 22 de abril. Para a Comissão
Executiva dos Empregados da CEF
(CEE), se a empresa não evoluir nas
discussões, o impasse não será resolvido. A greve está muito forte em
todo o país e a CEE orienta a continuação do movimento.

DIA MUNDIAL DO TRABALHO - I

Nos Estados Unidos, o Dia do Trabalho
não é comemorado em 1º de maio
No C&N anterior, fizemos um
breve relato dos fatos que aconteceram nos Estados Unidos há 123 anos
e que transformaram o dia 1º de maio
no Dia Mundial do Trabalho. Porém,
no país em que ocorreram os fatos, o
Dia do Trabalho é comemorado em
data diferente: na primeira segundafeira do mês de setembro e tem a ver
com o fim do verão e o período das
colheitas.
Difícil não perguntar o motivo disso. Seria medo dos donos do poder
de que os estadunidenses pudessem

ligar a data aos fatos? Medo de que a
curiosidade pudesse levar as pessoas a buscar razões para que a data
escolhida fosse o dia 1º de maio?
Medo de que os trabalhadores pudessem descobrir que os direitos que possuem atualmente, e que não são muitos, não são benesses concedidas
pelos grandes empresários? Medo de
que os trabalhadores pudessem descobrir que direitos como férias, descanso semanal, jornada de oito horas
diárias só foram conquistados às custas de muita luta?

DIA MUNDIAL DO TRABALHO - II

Apagando da memória coletiva a
história da luta dos trabalhadores

Dados sobre as origens do Dia
Mundial do Trabalho dificilmente você
encontrará nos livros comuns de História; dificilmente os encontrará nos órgãos da mídia hegemônica. Ao conhecerem sua história, os trabalhadores,
fatalmente, concluirão que é preciso
fortalecer seus sindicatos, as entidades de defesa de seus direitos, e lutar.

Ao conhecerem sua história, os trabalhadores podem vir a se conscientizar
de que só unidos têm forças para garantir seus direitos
Para evitar o quanto podem tudo
isso, os donos do poder procuram apagar da memória coletiva a centenária
história da luta dos trabalhadores por
seus direitos.

No sábado, 9 de maio, a partir
das 9 horas, acontece mais uma reunião ordinária da Diretoria Colegiada
do Sindicato. Na pauta, a discussão
política, a avaliação das ações do planejamento e outros assuntos. Todos
os diretores estão convocados.

SINDICATO - II

Convênio com
acupunturista

A acupunturista Margarete
Vargas Eitelwein tem convênio com
o Sindicato e concede 10% de desconto a bancárias e bancários filiados
nas sessões de acupuntura com e
sem agulha e auricolterapia.
Margarete atende na Clínica
FisioCenter, situada à rua Benjamim
Constant, 286, sala 105, no
Clube Juvenil. Os telefones são: 33112193 e 9966.7326.
CAMPANHA SALARIAL

Novo modelo de PLR
O Comando Nacional dos Bancários e a Fenaban iniciarão debate
para a criação de um novo modelo de
PLR. Devido aos indicadores utilizados, vem aumentando a dificuldade de
entendimento dos balanços dos bancos. Por isso, o movimento sindical
bancário defende um modelo de PLR
mais simples e inteligível por parte
dos bancários. Questões relativas ao
emprego e a ampliação da validade
do acordo coletivo para dois anos também serão debatidas. Com as fusões
entre os bancos, o emprego é um
tema que cresceu ainda mais em importância para a categoria.
PIADINHA
Na aula de história, o professor
pergunta:
- O que aconteceu em 1769?
- Nasceu Napoleão.
- Muito bem, Joãozinho! E em 1774?
- Napoleão fez 5 anos!

