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BANCO DO BRASIL - I

Dia 23 de junho, funcionários devem
fazer paralisação de 1 hora

Conforme proposto no Congresso Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, realizado no final de maio,
no dia 23 de junho devem ser realizadas manifestações, protestos e paralisações de 1 hora em todas as depen-

dências do banco no país. Será mais
um Dia Nacional de Luta dos trabalhadores do BB na busca pelo PCCS
(Plano de Carreira, Cargos e Salários), Plano Odontológico e por melhores condições de trabalho.

BANCO DO BRASIL - II

Discussões nas mesas temáticas
evoluíram muito pouco

Na Campanha Salarial de 2009,
a diretoria do BB concordou em constituir quatro Mesas Temáticas para a
discussão das demandas de seus
funcionários. Foi, sem dúvida, um
avanço. Porém, as mesas já instaladas tiveram muito pouca evolução
houve nas discussões. A Mesa de
Remuneração, por exemplo, que debate assunto bastante complexo, o
PCCS, teve, praticamente, apenas
duas reuniões até o momento. Não

tem havido seriedade da parte do
banco nas discussões, mesmo com
o prazo de 30 de junho, estabelecido de comum acordo, para a apresentação de uma proposta conjunta
de PCCS aos trabalhadores.
Assim, a Comissão de Empresa está invocando a participação
de todos os funcionários nesse Dia
de Luta, pois somente com
mobilização será possível garantir
conquistas tão almejadas por todos.

PALESTINA

O reino da hipocrisia, por William Blum

No artigo “El reino da hipocrisiaNão abandoneis a luta”, o historiador
estadunidense, William Blum, escreve:
“Quando Israel justifica seus assassinatos com o argumento da ‘autodefesa’, os comediantes noturnos da
televisão, Jay Leno e David
Lettermann, o consideram muito divertido, assinalando que as novas memórias publicadas pelo Primeiro Ministro
da China dos dias da violenta repressão na Praça Tiananmen, em 1989,
defendem a ação militar
dizendo que os soldados
atuaram em ‘defesa própria’ quando dispararam
contra os ativistas pela
democracia”.
“Quando Israel
qualifica de ‘terroristas’
aos passageiros do bar-
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co que apresentaram alguma resistência aos invasores israelenses, o
New York Times assinala que os passageiros que resistiram aos
sequestradores do 11-S no avião que
caiu na Pensilvâniasão chamados
de ‘heróis’.”
Para ler a íntegra do artigo de
Blum, acesse o sítio espanhol
www.rebelion.org com data de 13/06.
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BANRISUL

Fundação, Cabergs e
Banrisul Prev

Debate reuniu 30 funcionários
No sábado, 12, às 9 horas, 30
funcionários do Banrisul, da ativa e aposentados, estiveram participando do
debate sobre a Fundação Banrisul de
Seguridade Social, a Cabergs e o
Banrisul Prev. Denise Correa, Amaro
de Souza, Fábio Alves e José Carlos
Ledur, funcionários do Banrisul e dirigentes da Fetrafi-RS e do SEEB-POA,
expuseram painéis sobre os três temas
em discussão. No final, eles foram
unânimes em ressaltar a necessidade
de uma maior participação do conjunto dos funcionários nas decisões afetas às instituições em debate.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

O Dia de Luto contra
a Reestruturação

Na sexta-feira, 11, o Sindicato
dos Bancários de Passo Fundo e Região estendeu, na fachada do prédio da
rua General Canabarro da Caixa Econômica Federal, duas longas faixas de
tecido preto para marcar o Dia de Luto
contra a Reestruturação. Uma faixa reivindicando o fim do processo de
reestruturação também foi afixada na
frente do prédio. Além disso, diretores
da entidade distribuíram à população,
e aos funcionários, um panfleto em que
denunciaram a forma desrespeitosa
com que a diretoria da CEF vem
implementando a reestruturação e os
sérios transtornos causados na vida
pessoal e profissional dos
funcionários atingidos
pelo processo.
PIADINHA
Um homem entra na lanchonete e fala:
- Por favor, me dê dois
hambúrgueres. Um deles
sem ketchupe.
- Pois não senhor. Em qual
dos dois o senhor não quer
o ketchupe?

