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BANCO DO BRASIL - I

CEBB inicia o debate sobre o PCCS

Amanhã e quarta-feira, os membros da Comissão de Empresa dos
Funcionários do Banco do Brasil
(CEBB) estarão reunidos para iniciarem
o debate sobre o PCCS. A mesa sobre
o tema, que será composta também
por representantes do banco, deve ser
instalada neste mês. Na assinatura do
Acordo Aditivo à Convenção Coletiva de
Trabalho da categoria, a diretoria do BB
assumiu o compromisso de implantar
o PCCS até 30 de junho de 2010.
Para a CEBB, o PCCS deve

contemplar os seguintes princípios:
- Incorporação das comissões ao salário.
- Promoções horizontais e verticais.
- Critérios claros e objetivos para
promoções e nomeações.
- Concursos internos.
- Ampliação das faixas de
remuneração.
- Jornada de 6 horas para
comissionados.
A reunião da CEBB vai debater
também previdência e saúde.

UM POUCO DE HISTÓRIA

As razões para a construção do Muro
de Berlim, segundo William Blum

No artigo publicado no dia 29/
09, que mencionamos no C&N
anterior, o historiador estadunidense,
William Blum, aborda a questão do
Muro de Berlim como “mais um mito
da Guerra-Fria”. No artigo, Blum
aponta as verdadeiras razões para a
construção do muro:
“Durante os anos 50, partidários
estadunidenses da Guerra-Fria, na
Alemanha Ocidental, instituíram uma
campanha feroz de sabotagem e
subversão contra a Alemanha do
Tragicómix

Leste destinada a causar problemas
à
máquina
econômica
e
administrativa deste país. A CIA e
outros serviços americanos de
informações e militares recrutaram,
equiparam, treinaram e financiaram
grupos e indivíduos ativistas alemães,
do ocidente e do leste, para efetuarem
ações que percorressem o espectro
deste o terrorismo até a delinquência
juvenil, tudo o que tornasse difícil a
vida do povo da Alemanha do Leste e
enfraquecesse o seu apoio ao
governo, tudo o que
denegrisse
os
comunas.”
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O PCCS é uma
reivindicação antiga

Em 1997, a diretoria do BB acabou com o antigo PCS. Dali em diante, os trabalhadores iniciaram uma
luta pela implementação de um outro
PCS. Em 2003, foi formado, com a
concordância do banco, um grupo de
trabalho para a discussão de um novo
PCS/PCC. O grupo funcionou durante mais ou menos um ano, mas, boicotado pela própria diretoria do banco, não prosperou. Em 2007, o BB
tentou, arbitrariamente, implantar um
PCS restritivo que foi rejeitado pelo
conjunto dos funcionários.
BANRISUL

Mais empregos:
banco abre concurso
A diretoria do Banrisul lançou
edital para a realização de um concurso, no mês de janeiro, que deverá
preencher 500 vagas de escriturário.
A medida tomada pelo banco atende
cobrança do movimento sindical.
Uma das principais reivindicações da
Campanha Salarial deste ano era a
garantia da ampliação do nível de
emprego na categoria. O Banco do
Brasil se comprometeu a contratar 10
mil novos funcionários até o fim de
2011. A CEF vai contratar outros 5
mil até o final de 2010.

DE OLHO NA MÍDIA

Muro de Berlim: a
história não contada

- Olhe papai...Se passaram vinte anos da queda do muro de Berlim...
Aqui terminou o pesadelo do socialismo real
- E começou o pesadelo do capitalismo global....
www.rebelion.org - 10/11/2009
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Nenhum dos fatos narrados como determinantes para a
construção do Muro de Berlim,
pelo historiador William Blum, em
seu artigo, foi destacado pelos órgãos da mídia hegemônica na
cobertura que fizeram dos 20
anos da queda do muro. Qual
seria o motivo?
No próximo número do
C&N tornaremos a trazer mais
alguns trechos do artigo de Blum.

PIADINHA
Um dia o marido volta do
hospital e diz à esposa:
-Sua mãe virá morar co
nosco para o resto da
vida.
E a esposa, espantada:
- Mas, como? Ontem
mesmo eu estava lá e
me
diseram
que
mamãe tinha poucos
dias de vida.
E o marido responde:
- Pois é, o médico disse
que era para nos
prepararmos para o pior.

