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MOVIMENTO SINDICAL - I

Jornada Nacional Unificada de Lutas

Na sexta-feira, 14, trabalhadores irão às ruas em defesa do emprego,
dos salários, dos direitos e da redução da jornada de trabalho
Na sexta-feira, 14, trabalhadores projeto que prevê a redução da jornade todo o país, de diversas centrais da de trabalho semanal para 40 horas.
sindicais, movimentos sociais e estu- Fora Yeda - também na sexta-feira,
dantes farão grandes manifestações será realizado em Porto Alegre mais
nas capitais dos Estados. As mani- um grande ato público para exigir a
festações fazem parte da Jornada Na- saída da governadora Yeda Crusius.
Diretores do SEEB-Passo Funcional Unificada de Lutas em defesa
do emprego, salários, direitos e da do estarão participando das manifesaprovação no Congresso Nacional, do tações.
MOVIMENTO SINDICAL - II

As bandeiras de luta da Jornada

As bandeiras de luta que
unificam o movimento sindical, o
movimento estudantil e os
movimentos sociais em geral são:
Não às demissões!
Pela ratificação das convenções
151 e 158 da OIT!
Redução dos Juros!
Fim do superávit primário!
Redução da jornada sem redução
de salários e direitos!

Reforma agrária e urbana, Já!
Fim do fator previdenciário!
Em defesa da Petrobrás e das
riquezas do Pré-Sal!
Por saúde, educação e moradia!
Por uma legislação que proíba
demissões em massa!
Pela continuidade da valorização
do salário-mínimo!
Pela solidariedade internacional
aos povos!

SAÚDE

FEEB-RS aciona o MPT para garantir
prevenção à Gripe A nos bancos

A Federação dos Bancários do
RS protocolou denúncia no MPT (Ministério Público do Trabalho) questionando a falta de iniciativa dos bancos
quanto à tomada de medidas de prevenção à Gripe A. No dia 21 de julho,
a entidade remeteu ofício ao Sindicato
dos Bancos pedindo a implementação
das medidas. Para a FEEB-RS, mesmo demonstrando compreensão para
com o pedido do movimento sindical,
BANRISUL

os bancos, na prática, não tomaram
as medidas necessárias.
Com a denúncia, a entidade tenta garantir determinação judicial semelhante à concedida em Curitiba. Naquela cidade, desde o dia 10, os bancos são obrigados a limitar a quantidade de pessoas que têm acesso às
agências. É permitida a entrada de
apenas 10 pessoas ao mesmo tempo
a cada 4 caixas.

Sexta-feira é Dia do Preto

A FEEB-RS e os sindicatos de
bancários de todo o Estado convocam os funcionários do Banrisul
para uma manifestação silenciosa
na sexta-feira, 14. Os funcionários
estão sendo convidados a usarem

roupas pretas para trabalhar naquele
dia. O objetivo é denunciar a diretoria do banco em protesto contra a
sua falta de disposição para o diálogo sobre as demandas específicas
do funcionalismo.
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ITAÚ/UNIBANCO - I

Banco quer reduzir
valor da PCR

Em negociação realizada ontem
à tarde com a COE-Itaú/Unibanco, a
diretoria do banco informou que vai
pagar R$ 500,00 no início de setembro, a título de antecipação da PCR.
Porém, a intenção do banco, de destinar para a PCR deste ano o mesmo
montante de recursos utilizados em
2008, não agradou a COE. Isto vai
implicar num valor menor para cada
funcionário, uma vez que o banco
concordou, numa medida positiva,
em estender a PCR aos colegas do
Unibanco.
Para a COE, o valor da PCR
deste ano é insuficiente e os trabalhadores devem lutar para melhorálo. O diretor Carlos H Niederauer participou da reunião em São Paulo.
ITAÚ/UNIBANCO - II

Trabalhadores querem
garantia de emprego
Na reunião de ontem, a COE
Itaú/Unibanco reivindicou novamente a garantia de emprego aos bancários dos dois bancos durante o
processo de fusão. O banco alegou
que as demissões que têm ocorrido
não têm ligação com a fusão. Para
Carlos Cordeiro, presidente da
Contraf-CUT e funcionário do Itaú,
“Os ganhos trazidos pela fusão entre Itaú e Unibanco, conforme demonstra o balanço do primeiro semestre, permitem tranqüilamente a
manutenção dos empregos dos trabalhadores dos dois bancos”.
PIADINHA
O diretor do presídio chega e vai
falando aos presos:
-Aqui nesse presídio implantamos a
prisão profissionalizante. Cada um
terá que escolher uma profissão.
Rapidamente, o mais sacana deles
fala ao diretor:
-Eu escolho a profissão de caixeiroviajante.

