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GOVERNO ESTADUAL

Categoria vai comemorar com festa, na BM reprime protesto
quinta-feira, 23, a edição nº 2.500 do C&N contra Yeda Crusius
A Diretoria do SEEB-Passo
Fundo convida bancárias e bancários
a participarem de uma festa no Salão
de Eventos da entidade na quintafeira, 23, às 19 horas. A categoria vai
comemorar a publicação do
informativo Curtas e Novas de nº
2.500. No cardápio, o já conhecido
PL (pão com linguiça) regado a

cerveja e refrigerante.
A Secretaria de Imprensa e
Divulgação estará fazendo uma
exposição de alguns dos números
mais marcantes do informativo que já
entrou em seu 15º ano de publicação.
Participe. Venha comemorar, pois
esta marca é uma conquista de toda
a categoria.

CAMPANHA SALARIAL

11ª Conferência Nacional definiu a
pauta de reivindicações da categoria

A 11ª Conferência Nacional dos
Bancários foi realizada de sexta-feira,
17, até ontem, em São Paulo. Os 640
bancários que dela participaram
definiram a pauta de reivindicações
da categoria e a estratégia para a
Campanha Salarial de 2009. As
principais bandeiras serão:
1 - Índice de reajuste de 10% (inflação
do período adicionada de um
aumento real de 5%);
2 - PLR de três salários somados a
um valor fixo de R$ 3.850,00;
3 - Contratação de toda a
remuneração dos bancários,
inclusive a variável;
4 - Valorização dos pisos de ingresso;
5 - Combate às metas abusivas e ao
assédio moral;

6 - PCCS para todos;
7 - Mais segurança nas agências e
postos de atendimento;
8 - Regulamentação do Sistema
Financeiro Nacional de forma a
incentivar o crédito e a redução dos
juros.
Já a estratégia será a mesma
dos últimos anos: campanha
unificada entre bancários de bancos
privados e públicos e mesas
específicas para a discussão das
demandas de cada banco.
Os colegas Carlos Dall Agnol,
do BB, e Paulo Kunzler, da CEF,
participaram da conferência. Nos
próximos números do C&N traremos
mais algumas informações sobre as
resoluções da 11ª conferência.

EDITAL
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de
Passo Fundo e Região convoca todos os empregados da BV
Financeira S/A, Crédito, Financiamento e Investimento, sócios e não
sócios desta entidade de classe, da base territorial dos municípios
de Passo Fundo, Ernestina, Sertão, Tapejara, Sananduva, Lagoa
Vermelha, Ibiraiaras, Ciríaco, David Canabarro, para assembléia geral
extraordinária a se realizar no próximo dia 22 de julho de 2009, em
primeira convocação às 18 horas e em segunda convocação às 19
horas, para discussão e aprovação da proposta de Acordo Coletivo
de Participação nos Lucros e Resultados dos empregados da BV
Financeira, exercícios 2009/2010.
Passo Fundo, 20 de julho de 2009.

No início da manhã de quintafeira, 16, centenas de servidores
públicos faziam um protesto pacífico
em frente à casa de Yeda Crusius em
Porto Alegre, quando, a pedido da
governadora, a Brigada Militar interveio
para reprimir a manifestação. A BM
prendeu as diretoras do CPERS,
Rejane de Oliveira e Neida de Oliveira,
o fotógrado Caco Argemi e a vereadora
da capital, Fernanda Melchionna.
Às 11 horas do mesmo dia,
milhares de trabalhadores se
concentraram em frente ao Palácio
Piratini onde realizaram outro protesto.
DE OLHO NA MÍDIA

Yeda posou de vítima
Como de costume, os órgãos
da mídia hegemônica gaúcha
“puxaram a brasa para o assado” da
governadora. Divulgaram o ato,
pacífico, como sendo uma selvageria
e Yeda acabou posando de vítima. Ao
que parece, a depender dessa mídia
e de autoridades e órgãos
competentes, nada deve ser apurado
das pesadas denúncias de falcatruas
e corrupção feitas contra o governo
de Yeda. Por isso, os trabalhadores
devem continuar pressionando.
As manifestações de quintafeira somaram-se à já longa série de
protestos realizados por sindicatos,
movimentos sociais e estudantes
reivindicando a apuração de todas as
denúncias contra o governo estadual.
PIADINHA
O freguês entrou na loja de animais e
disse ao vendedor:
- Queria um Papagaio que fosse
especial.
- Chegou na hora certa! Temos um
bilíngue. Se levantar a patinha direita,
ele fala Inglês. Se levantar a patinha
esquerda, ele fala Francês.
- E se eu levantar as duas patinhas?
E o Papagaio respondeu:
- Aí eu caio!

