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Festa dos Bancários será realizada no Assembleia, às 18h,
delibera sobre o PCR
dia 18 de setembro, na APCEF

A tradicional Festa dos Bancários será realizada no dia 18 de setembro. O local será o mesmo dos
últimos anos: a sede da APCEF, na
Roselândia. No cardápio, churrasco,

cerveja a preço de custo e muita música. Os ingressos vão custar R$
10,00 cada e poderão ser adquiridos
junto aos diretores do sindicato a
partir da próxima sexta-feira.

CAMPANHA SALARIAL

4ª negociação com a Fenaban é hoje

Sindicatos vão intensificar a mobilização nesta semana
Nesta quarta-feira, o Comando mobilização. Nesta semana, os sinNacional dos Bancários se reunirá dicatos devem realizar manifestacom a Fenaban para a 4ª negociação ções por todo o país para pressionar
da atual Campanha Salarial. Na pau- os bancos.
ta, os temas referentes à saúde, con- Caminhada em Porto Alegre - no
dições de trabalho, segurança e igual- C&N anterior, divulgamos os nomes
dade de oportunidades. Os bancári- de seis diretores que participaram do
os esperam que os banqueiros tra- lançamento da Campanha Salarial
gam propostas, uma vez que nas reu- em Porto Alegre na quinta-feira, 3.
niões anteriores nada de concreto foi Faltou o do diretor Júlio Montenegro
apresentado. Enquanto isso, a cate- que também esteve participando da
goria já começa a intensificar a atividade.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

Dest autorizou a contratação de mais
2.200 funcionários pela CEF

Em negociação realizada na sexta-feira, 4, a diretoria da CEF comunicou à CEE (Comissão Executiva dos
Empregados), que pode ampliar o quadro de funcionários. O Dest (Departamento de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais) autorizou a
contratação de mais 2.200 trabalhadores pela CEF.
Na reunião, a CEE cobrou uma
avaliação do atual método de custeio

do plano de saúde e da remuneração
sobre o Fundo de Reserva como forma de aprimorar a aplicação dos recursos. A CEE reivindicou ainda: implantação do Plano Família, criação de
representações do SaúdeCaixa e do
Saúde do Trabalhador em todos os
Estados e subsídios na compra de medicamentos em casos de patologias
graves. A CEF ficou de responder às
demandas nas próximas reuniões.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

CEE denunciou as más condições de
trabalho e cobrou soluções

Na negociação de sexta-feira, a
CEE/CEF denunciou o excesso de
horas extras, quatro ou cinco diárias,
que vêm sendo feitas pelos funcionários envolvidos no processo de unificação das atividades de caixa. A CEE qualificou de mal sucedido o processo, pois

está contribuindo para o esgotamento
físico e mental dos trabalhadores. A
CEE também cobrou a substituição do
imobiliário inadequado, de aparelhos
de ar condicionado e outros materiais
que têm trazido prejuízos à saúde dos
trabalhadores.

Nesta quarta-feira, às 18 horas,
os funcionários do ItaúUnibanco estarão reunidos em assembleia. Na pauta, a discussão e deliberação sobre a
proposta de PCR (Programa Complementar de Remuneração) apresentada pelo banco no dia 31 de agosto.

BANRISUL

17º Encontro Nacional
dos Banrisulenses
Nos dias 12 e 13 de setembro
acontece, em Porto Alegre, o 17º Encontro Nacional dos Funcionários do
Banrisul. Além da Campanha Salarial deste ano, o encontro estará debatendo outros assuntos, tais como: o
Banrisul público; Quadro de Carreira;
Remuneração e PLR; Fundação e
Cabergs; Saúde e Condições de Trabalho. O Sindicato disponibilizará
toda a infraestrutura necessária aos
colegas interessados em participar do
encontro.
ESTADOS UNIDOS

US$ 636 bilhões para
destruição e morte

Nos dias 6 e 9 de agosto,
completaram-se 64 anos da explosão,
pelas forças armadas dos Estados
Unidos, de duas bombas atômicas
sobre as cidades japonesas de
Hiroshima e Nagasaki. As cenas que
horrorizaram o mundo inteiro, parece,
não fazem mais efeito. Intitulado de
“orçamento de defesa”, o Congresso
dos EUA aprovou, recentemente, o
gasto militar para este ano: nada menos
que US$ 636 bilhões, para provocar
destruição e morte.
PIADINHA
Na escola, a professora explica:
- Se eu digo “fui bonita” é passado, se
eu digo “sou bonita” o que é
Joãozinho?
- É mentira...

