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BANCO DO BRASIL

Reunião na Super
Campanha “Tudo tem Limite-Tolerância
Zero para com a Violência dos Bancos” Estadual será amanhã
Na sexta-feira, 11, o SEEBPasso Fundo realizou o lançamento,
na região, da campanha “Tudo tem
Limite-Tolerância Zero para com a
Violência dos Bancos”. Bancárias e
bancários e representantes de outras
categorias de trabalhadores, como
metalúrgicos e trabalhadores da saúde, travaram um bom debate sobre

saúde e condições de trabalho nos
bancos. O objetivo da campanha é
garantir meios para que bancárias
e bancários possam denunciar o
assédio moral, a cobrança por metas abusivas, a sobrecarga de trabalho e outras irregularidades que
vêm se tornando rotina em seus locais de trabalho.

PREVIDÊNCIA - I

Lula sanciona reajuste de 7,72% para
os aposentados e veta o fim do fator

O presidente Luiz Inácio Lula da
Silva sancionou ontem o reajuste de
7,72% no valor das aposentadorias.
Assim, Lula atendeu aos reclamos de
uma imensa quantidade de trabalhadores aposentados que vêm amargando perdas continuadas no poder aquisitivo de suas aposentadorias há muitos anos. As perdas não se extinguem
com o reajuste aprovado ontem. A sua
recomposição vai demandar a continuidade da luta dos trabalhadores para
que aqueles que dedicaram décadas

de suas vidas ao trabalho possam
desfrutar de uma aposentadoria digna; possam viver verdadeiramente,
com toda justiça, como jubilados.
No caso do reajuste, Lula optou por ouvir os anseios dos trabalhadores. Porém, quanto à proposta
que previa o fim do fator
previdenciário, que vetou no mesmo
dia, Lula resolveu atender aos apelos dos tecnocratas de seu governo,
dispostos, ao que parece, a impor
mais sacrifícios ao povo trabalhador.

PREVIDÊNCIA - II

Veto ao fim do fator previdenciário
decepciona milhões de trabalhadores

Ao longo de sua história, a classe trabalhadora brasileira vem sendo
alvo de grandes injustiças. A instituição do fator previdenciário é uma delas. Grandes injustiças também ocorreram com a implantação de planos
econômicos como o Cruzado,
Bresser, Verão, Collor e Real, só possível graças à imposição de enormes
sacrifícios ao conjunto dos trabalhadores. Ao vetar o fim do fator
previdenciário, o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva decepcionou milhões de
trabalhadores que contavam com sua
sanção à proposta como forma de corrigir uma dessas grandes injustiças.
É certo que a grande maioria dos

deputados e senadores que aprovaram o fim do fator previdenciário o fizeram para colocar o governo de Lula
em uma chicana política em um ano
de eleição. Afinal, pode-se dizer que
os partidos que aprovaram o fim do
fator são os mesmos que apoiaram
Fernando Henrique Cardoso na implantação dessa perversidade contra a classe trabalhadora.
Porém, é certo também que
Lula, ao optar pelo veto, atendendo
aos apelos neoliberais de sua equipe econômica, jogou fora oportunidade valiosa de garantir o que é de direito aos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros.

Amanhã, 17, às 16 horas, acontecerá uma reunião de dirigentes sindicais do Banco do Brasil com a Superintendência Estadual do banco.
Além do Superintendente Estadual,
Clênio Teribele, participarão da reunião
também o Gerente da Gepes-RS, Geraldo Viñas, e o Gerente Executivo da
DIREF, José Roberto Mendes do
Amaral. Na pauta, assuntos como o
BB 2.0 e a apresentação, pelos sindicalistas, da campanha “Tudo tem Limite-Tolerância Zero com a Violência
dos Bancos”.
PREVIDÊNCIA - III

Fim do fator só virá
com muita luta

Trabalhadores e trabalhadoras só
conseguem conquistar e defender seus
direitos quando se unem, se organizam,
se mobilizam e vão à luta para tanto,
independentemente do governo que estiver no poder. Esta é uma afirmação
que a diretoria do SEEB-Passo Fundo
repete não só durante as greves das
campanhas salariais, mas também em
assembleias, reuniões e outras manifestações que realiza.
E é disso que precisa a classe trabalhadora brasileira, após a negativa do
governo Lula em sancionar o fim do fator previdenciário. Todas as categorias
de trabalhadores devem se unir e se organizar e empreender uma luta sem tréguas de pressão sobre o governo e o
Congresso Nacional, para derrubar o fator previdenciário e instituir justiça de
uma vez por todas na questão
previdenciária.
PIADINHA
Uma mulher estava andando pela rua,
quando um bêbado a assustou:
- Maldito, se você fosse meu marido
eu colocaria veneno no teu café!
E o bêbado respondeu:
- Se eu fosse seu marido, eu o tomaria
com prazer!

