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MÚSICA

18º Encontro Nacional: participantes
definiram a pauta de reivindicações
préstimo retorno férias, prêmio desempenho, auxílio educação, auxílio
refeição e alimentação, Fundação,
Cabergs, isonomia, remuneração variável, perda acumulada Fenaban,
assédio moral e assédio sexual,
aditivo e concurso público. A íntegra
da pauta será disponibilizada pela
Fetrafi-RS aos sindicatos filiados e a
todos os banrisulenses ainda nesta
segunda-feira.

BANRISUL - II

Encontro aprovou também um
calendário de mobilização

Entre os participantes do 18º Encontro Nacional, era consenso que a
necessária valorização do quadro de
funcionários do Banrisul só será conquistada com a mobilização de todos;
só assim a diretoria do banco poderá
vir a atender as reivindicações. Por
isso, foi aprovado um calendário de atividades em todas as agências do banco no Estado. De 16 de agosto a 10
de setembro, serão organizadas caravanas no interior e na capital com o
objetivo de divulgar a pauta específica
e engajar os trabalhadores do Banrisul
à mobilização da categoria bancária de
todo o país.

Foi deliberado ainda que, se até
o dia 15 de setembro as negociações
não tiverem evoluído de maneira
satisfatória, deverão ser realizadas
assembleias para decretar o início da
greve nacional. Para os participantes do encontro, se necessária, a greve deve ser decretada ainda antes
do 1º turno das eleições de 2010.
As colegas Ana Zanin, de Lagoa Vermelha, e Gabriela Lamaison,
o colega José Vitor Mazuco, o delegado sindical, Eder Pollo, e os diretores Diego Pulga e Gustavo Marques representaram o SEEB-Passo
Fundo no encontro.

BANCO DO BRASIL

Em Cotia (SP), bancários protestaram
contra demissão de estagiária gestante
O Banco do Brasil demitiu uma
estagiária gestante que trabalhava na
agência de Cotia, São Paulo. Para
protestar contra a demissão, o
Sindicato dos Bancários de São
Paulo, Osasco e Região organizou
um protesto em frente à agência na
quinta-feira,12, pela manhã. “Embora
a lei não garanta a estabilidade da
gestante em contratações regidas por
contratos de estágio, a medida do BB
contraria todos os princípios de um
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BANRISUL - I

No sábado, 14, foi realizado, em
Porto Alegre, o 18º Encontro Nacional
dos Banrisulenses. Os participantes
definiram a pauta específica de reivindicações que será entregue à diretoria do Banrisul na sexta-feira, 20, e também o calendário de mobilização. Da
pauta constam temas como: quadro
de carreira, saúde e condições de trabalho, segurança bancária, democratização do banco, estagiários, em-
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banco público preocupado com o
desenvolvimento social”, questiona
matéria publicada pelo Sindicato no
sítio www.contrafcut.org.br
Já o diretor do SEEB-SP,
Hugo Tomé Aquino, declarou que “O
fim do contrato da trabalhadora
nessas condições é imoral. Faltou
sensibilidade da empresa ao não
respeitar o direito de uma grávida de
ter a tranquilidade necessária para
uma boa gestação”.

Zeca Baleiro em
Passo Fundo

No sábado, 21, às 22:30 horas, o
cantor compositor maranhense, Zeca
Baleiro, estará se apresentando pela primeira vez em Passo Fundo. O local do
show será a Flyer. O evento conta com
o apoio de três entidades ligadas ao funcionalismo da Caixa Econômica Federal, Funcef, Apcef e Fenae. Bancárias e
bancários que desejarem assistir o show
podem adquirir seus ingressos antecipadamente, com um bom desconto, junto ao colega Paulo Kunzler, na agência
General Canabarro da CEF.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Reg/Replan
não saldados

Justiça determina que a CEF acate
as inscrições nos PSIs
Na sexta-feira, 13, a 2ª Vara do
Trabalho de Porto Alegre determinou
que a CEF aceite as inscrições nos
PSIs (Processos de Seleção Interna)
de todos os funcionários vinculados ao
Reg/Replan não saldados que possuem cargo em comissão no PCC98. A
CEF alegava não ter sido comunicada
da decisão anterior, de 23/07, e agora
ficará sujeita a multa de R$ 50 mil por
funcionário alijado da seleção.
SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Reunião da Diretoria
Colegiada será dia 21

A reunião da Diretoria Colegiada
do Sindicato dos Bancários de Passo
Fundo e Região, que deveria ter sido
realizada no primeiro sábado do mês,
7, será realizada no próximo sábado,
21, sem possibilidade de novo adiamento. Todas as diretoras e diretores
estão convocados a participarem.
PIADINHA
Sabe como diferenciar o psiquiatra do
seu paciente?
O psiquiatra é aquele que tem a chave
do consultório.

