Sexta-feira
Informativo do Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região - CUT

www.bancariospassofundo.org.br

DIA DAS MÃES

secretaria@bancariospassofundo.org.br

Uma homenagem

Mãe... São três letras apenas
As desse nome bendito:
Também o Céu tem três
letras...
E nelas cabe o infinito.
Para louvar nossa mãe,
Todo o bem que se disse

Nunca há de ser tão grande
Como o bem que ela nos
quer...
Palavra tão pequenina,
Bem sabem os lábios meus
Que és do tamanho do Céu
E apenas menor que Deus!

Com os belos versos acima, tomados emprestados ao grande poeta
Mário Quintana, a Diretoria do Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e
Região quer homenagear todas as mães bancárias bem como as mães de
bancárias e bancários da base territorial da entidade.
BANRISUL - I

Dirigentes sindicais encaminham abaixoassinado contra o tarifaço na Fundação
Na quarta-feira, 5, aconteceu
em Porto Alegre uma reunião do Comando dos Funcionários do Banrisul.
Na pauta, a Fundação Banrisul e o 18º
Encontro
Nacional
dos
Banrisulenses. Dirigentes sindicais
do Banrisul de todo o Estado participaram da reunião e seus relatos apontaram todos na mesma direção: a insatisfação do funcionalismo do banco com o tarifaço imposto pela dire-

toria da Fundação.
Diante disso, foi definido o lançamento de um abaixo-assinado para
a coleta de assinaturas entre todos
os funcionários até o dia 31 de maio.
Após, a Fetrafi-RS (Federação dos
Trabalhadores e Trabalhadoras em
Instituições Financeiras do Rio Grande do Sul) agendará reunião com o
presidente do banco, Mateus Bandeira, para a entrega do mesmo.

GRÉCIA

Mais uma vez, os trabalhadores e o povo
em geral são chamados a pagar a conta
O FMI (Fundo Monetário Internacional) já aprontou um pacote de
110 bilhões de euros para ajudar a
Grécia a sair da crise econômico-financeira em que se encontra. Em
contrapartida, exige do governo grego o corte de salários e de benefícios e o aumento de impostos. Essas
medidas prescritas pelo FMI são as
mesmas impostas pelo Fundo em
outras crises que ocorreram em outros países ao longo dos últimos 30
anos. Ou seja, os trabalhadores e o
povo em geral, que, via de regra, são
alijados das decisões sobre como
conduzir a economia, são chamados
a pagar a conta.
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Em momentos como esse, vem
o chamamento a que todos contribuam com sua cota de sacrifício para “a
felicidade geral da nação”. Mas, é comum os governos agirem como se o
dinheiro tivesse simplesmente evaporado, sumido no ar, e os tubarões, os
especuladores, que têm altíssimos
ganhos com as crises, acabarem escapando ilesos e ainda mais ricos. Ao
mesmo tempo, o que se observa, é
que, invariavelmente, o prejuízo é jogado sobre as costas do povo.
Portanto, a luta do povo grego
contra as medidas que seu governo
quer impor é justa e merece o apoio
dos trabalhadores do mundo inteiro.
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BANRISUL - II

Nossa Voz aborda
questões da Fundação
Ainda na reunião de quarta-feira, ficou definido que a próxima edição do jornal Nossa Voz trará abordagem exclusiva sobre a Fundação
Banrisul.
18º Encontro - na reunião, o Comando também iniciou a discussão sobre
o 18º Encontro Nacional dos
Banrisulenses que é o maior fórum
deliberativo dos trabalhadores do banco. A data para o encontro será definida até o fim de maio.
Os diretores Carlos J Marcos,
Diego Pulga e Gustavo Marques participaram da reunião do Comando.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Sobre o processo de
reestruturação

No Rio de Janeiro, Justiça impede
descomissionamentos
No Rio de Janeiro, os funcionários da Caixa Econômica Federal obtiveram uma vitória contra o processo
de reestruturação que vem sendo
implementado pela empresa. A juíza
Anita Natal, da 43ª Vara do Trabalho,
notificou a CEF, ainda no dia 29 de
abril,
impedindo
o
descomissionamento dos funcionários e, e como consequência, a redução salarial. A ação impetrada pelo
Sindicato dos Bancários do Rio beneficia os funcionários que ocupam funções técnicas, como tesoureiro, analista, técnico de fomento, avaliador de
penhor, entre outros.
A Justiça determinou também
que o não cumprimento da decisão
sujeitará a CEF a multa diária por
cada funcionário que tenha seu salário reduzido.
PIADINHA
- Doutor, quando eu era solteira tive
que abortar seis vezes. Agora que
casei, não consigo engravidar.
- Seu caso é muito comum: você não
reproduz em cativeiro.

