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ITAÚ/UNIBANCO

No Rio, 11 agências foram paralisadas
contra a forma de distribuição da PLR

Na quarta-feira, 31/03, o Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro
organizou uma grande manifestação
dos funcionários do Itaú/Unibanco contra a forma de distribuição da PLR. A
manifestação começou às 7 horas e
paralisou 11 agências do centro da cidade até o meio dia.
O Itaú/Unibanco contemplou

seus executivos e acionistas com bônus dobrados em relação a 2008. Ao
mesmo tempo, praticou discriminação
com o conjunto de seus funcionários.
Os trabalhadores com salários acima
de R$ 2.836,00, que são a maioria, cerca de 54% do quadro, não receberam
a PLR cheia, correspondente a 2,2
salários, paga aos demais.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Contraf e Fenae lançam manifesto
contra a reestruturação

A Contraf e a Fenae lançaram
um manifesto contrário ao processo
de reestruturação promovido pela Diretoria da Caixa Econômica Federal.
Em forma de carta aberta, o manifesto deverá ser distribuído pelos Sindicatos aos funcionários da CEF e à população, em todo o país, no Dia Nacional de Luta contra a Reestruturação
que acontece na quarta-feira, 7 de abril.
Na carta, as entidades afirmam
que, da gestão que tem como meta
transformar a CEF “na melhor empresa para se trabalhar, era de se esperar respeito e valorização dos seus

empregados era de se esperar respeito
e valorização dos seus empregados".
A carta cobra também:
“- Imediata suspensão da implantação
da nova estrutura;
- Adoção de garantias mínimas aos
empregados que já estão sendo afetados pela reestruturação, tais como:
manutenção da função, remuneração
e lotação dos trabalhadores;
- Imediata divulgação do conteúdo integral da proposta de reestruturação e
abertura de canal para que os empregados possam opinar em relação ao
processo.”

SEGURANÇA

Bancários participaram de audiência
pública na Assembléia Legislativa

Na quinta-feira, 1º de abril, dirigentes do SEEB-Porto Alegre e da
FEEB-RS participaram de uma audiência pública na Assembléia Legislativa
para discutir a segurança e a onda de
assaltos a bancos em municípios do
interior do Estado. Promovida pela Comissão de Serviços Públicos da AL, a
audiência também contou com a presença de representantes da Federação
Brasileira de Bancos (Febraban), Federação dos Vigilantes do Rio Grande
do Sul, Superintendência de Serviços
Penitenciários (Susepe) e Polícia Rodoviária Federal. Os deputados Pedro

Pereira (PSDB) e Luis Augusto Lara
(PTB) e Fabiano Pereira (PT), presidente da comissão, também participaram.
O representante da Febraban argumentou que os bancos têm investido muito em segurança nos últimos
anos: 133% a mais que há sete anos.
Já o diretor do SEEB-POA, Lúcio Mauro
Paz, cobrou dos bancos “um investimento na vida, ou seja, portas blindadas, seguranças qualificados e sistema eletrônico de vigilância".
Um relato mais completo sobre
a audiência pode ser lido na página do
Sindicato na Internet.
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MOVIMENTO SINDICAL

Convenção 151 da OIT
é aprovada no Senado
A Convenção 151 da OIT foi
aprovada na sessão da terça-feira, 30
de março, pelo Senado Federal. A
Convenção só entrará em vigor após
a sanção do Presidente da República, o que deve acontecer, uma vez
que foi o próprio que remeteu o projeto ao Congresso Nacional. A OIT 151
estabelece o princípio da negociação
coletiva entre os funcionários públicos
e os governos municipal, estadual e
federal. A aprovação é uma vitória da
classe trabalhadora pois valoriza a capacidade de organização e
mobilização dos trabalhadores ante o
não raro arbítrio dos governos.
TRANSPORTE PÚBLICO

Trabalhadores podem
iniciar greve no dia 8
Os trabalhadores do transporte
municipal urbano de Passo Fundo, da
empresa Coleurb, podem iniciar uma
greve na quinta-feira, 8. Eles pedem
8% (correspondentes a 4,36% de inflação e um aumento real 3,49%) e a
manutenção da cesta básica ou R$
100,00 de vale alimentação, proposta que foi rejeitada pela empresa.
Enquanto isso, a população já
está pagando 10% a mais pela passagem desde fevereiro. Segundo o
presidente do Sindiurb (Sindicato dos
Trabalhadores no Transporte Coletivo Urbano de Passo Fundo), José
Doebber, nos últimos seis anos a passagem subiu 120% e os salários dos
trabalhadores da empresa cresceram
em torno de apenas 20%.
O SEEB-Passo Fundo está
apoiando a mobilização dos companheiros do transporte urbano.
PIADINHA
Diz um compadre para o outro:
- Compadre, os seus burros fumam?
- Não. Meus burros não fumam!
- Então, vá correndo chamar os
bombeiros, pois o palheiro tá a arder!

