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CAMPANHA SALARIAL - I

12ª Conferência Estadual reuniu mais
de 500 bancários em Porto Alegre

Reajuste aprovado é de 20% e a estratégia de campanha é a mesma de 2009
Mais de 500 bancárias e em mais de 5%, a lucratividade dos
bancários estiveram participando da seis maiores bancos do país, em
12ª Conferência Estadual dos torno de 8,9%, e o resíduo
Trabalhadores e Trabalhadoras em inflacionário não pago no ano de
Instituições Financeiras do Rio 2003, que foi de 4,37%.
Grande do Sul que foi realizada em Estratégia de campanha - os
participantes também aprovaram,
Porto Alegre no sábado, 26.
Reajuste de 20% - Três foram os por unanimidade, a proposta de
índices de reajuste propostos na estratégia de campanha: será a
conferência: 10%, 17% e 20%. Por mesma do ano de 2009, ou seja,
ampla maioria, o índice aprovado foi mesa única na Fenaban e mesas
o de 20% que é composto pela específicas concomitantes nos
inflação do período, que deve fechar bancos públicos.
BANCO DO BRASIL - I

Trabalho no sábado para cumprir metas:
Superintendência tentou mas não levou
Na semana passada, o Banco
do Brasil “convidou” alguns funcionários de agências para que trabalhassem no sábado, 26. O objetivo: fechar a meta de venda de ações prevista para ser atingida até amanhã, 29.
Não satisfeitos com o “convite”,
muitos trabalhadores passaram a ligar para os sindicatos e a Fetrafi-RS
denunciando a tentativa do banco. Diante disso, o SEEB-Porto Alegre e a
Fetrafi (Federação dos Trabalhadores
e Trabalhadoras em Instituições Fi-

nanceiras do RS) encaminharam
ofícios à SRTE (Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego)
solicitando a fiscalização nas agências do BB. A Fetrafi enviou também um pedido de informações à
direção do banco.
Bem que a Superintendência
tentou mas não levou essa. Após a
pressão dos dirigentes sindicais, o
Superintendente, Clênio Teribele,
cancelou a convocação para o trabalho no sábado.

BANCO DO BRASIL - II

Em Passo Fundo, também houve
“convite” para trabalho no sábado

Na sexta-feira, 25, por volta das
16 horas, os dirigentes do SEEB-Passo Fundo foram surpreendidos com
a notícia de que o Banco do Brasil
estaria convocando seus funcionários para trabalharem no sábado. Alguns trabalhadores ligaram para o Sindicato para denunciar o fato. Àquela
altura, a página da Fetrafi na Internet
já informava sobre a intenção do banco, dando conta de que era uma medida tomada no âmbito da Superinten-
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dência Estadual.
Em contato com o SEEBPOA, a diretoria do nosso Sindicato
foi informada das ações que haviam
sido tomadas pelos dirigentes sindicais da capital e ficou no aguardo
para saber da necessidade de intervir da mesma forma em Passo Fundo. No final da tarde, já beirando as
18 horas, o Sindicato foi informado
de que havia sido cancelado o “convite” para o trabalho no sábado.
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CAMPANHA SALARIAL - II

Fator Previdenciário

Bancários aprovam mobilização pela
derrubada do veto presidencial
Os participantes da 12ª Conferência Estadual dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Instituições Financeiras
do RS aprovaram, por unanimidade,
uma moção que propõe uma grande
mobilização da classe trabalhadora brasileira para pressionar o Congresso Nacional a derrubar o veto do presidente
da República, Luis Inácio Lula da Silva,
ao fim do Fator Previdenciário.
Presente na conferência justamente para falar sobre a Previdência,
o Senador Paulo Paim defendeu a proposta de mobilização pelo fim do fator.
“Acho estranho que, no caso dos aposentados do Executivo, Legislativo e
Judiciário, com salários que chegam
a R$ 30 mil, não se aplica o fator. Enquanto isso, a maior parcela dos trabalhadores precisa aceitar a redução
dos benefícios”, afirmou Paim.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dia Nacional de Luta

Funcionários vão protestar contra a
reestruturação e cobrar a isonomia
Nesta terça-feira, 29, os funcionários da Caixa Econômica Federal de
todo o país estarão realizando mais
um Dia Nacional de Luta, com manifestações e paralisações parciais. O
objetivo é protestar contra o processo
de reestruturação que a diretoria vem
implementando nas áreas meio sem
a mínima consulta às entidades representativas dos funcionários e cobrar
a plena isonomia de direitos entre os
trabalhadores mais novos e os mais
antigos.
PIADINHA
Certo prefeito, irritado com as pessoas que vinham do sítio e amarravam
as suas montarias em frente à prefeitura, mandou colocar na parede o seguinte cartaz:
“De hoje em diante fica proibido amarrar os burros aqui fora para não incomodar os que estão lá dentro”.

