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BANRISUL

Amanhã será o Dia do Preto

Nesta quinta-feira, 02/09, os funcionários do Banrisul irão trabalhar
trajando roupas da cor preta. No Dia
do Preto, os trabalhadores vão cobrar
da diretoria do banco a retomada imediata das negociações sobre as reivindicações específicas. Os motes
das manifestações programadas para

amanhã, constantes do adesivo que
os sindicatos vão distribuir a todos os
funcionários, são:
- Negociação específica já;
- Pagamento imediato das promoções;
- Melhorias nos benefícios da Fundação e da Cabergs.

CAMPANHA SALARIAL - I

No dia de ontem, bancários fizeram
manifestações nas cidades maiores

Estão marcadas para hoje e
amanhã duas reuniões de negociação
do Comando Nacional dos Bancários
com a Fenaban. Nestes dois dias,
serão debatidos os temas saúde do
trabalhador e segurança bancária. E,
para mostrar que a categoria não quer
enrolação, mas, sim, o atendimento

de suas reivindicações, no dia de ontem os bancários fizeram um Dia de
Luta, com manifestações nas maiores cidades do país.
É a Campanha Salarial 2010,
que só trará resultados realmente
positivos para a categoria com
mobilização.

CAMPANHA SALARIAL - II

Em Porto Alegre, bancários paralisaram
diversas agências do centro da cidade

Para mostrar aos banqueiros a
capacidade de organização e
mobilização da categoria, os bancários de Porto Alegre partiram para ações
mais incisivas já neste primeiro Dia de
Luta da Campanha Salarial, que foi realizado ontem. Houve paralisações
em diversas agências do centro da
capital, com a abertura para o atendimento ao público somente às 12 horas. O presidente do SEEB-Porto Ale-

gre, Juberlei Bacelo, declarou:
“É preciso começar a intensificar o processo de mobilização porque não nos interessa arrastar a campanha para outubro. Diante da
lucratividade astronômica que os bancos têm obtido, cria-se um ambiente
positivo para fazer avançar nossas
reivindicações, não só as econômicas, mas também quanto às condições de trabalho”.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

REG/REPLAN não saldado: nova assembleia
acontece no sábado, 04/09, em Porto Alegre
A Fetrafi-RS está convocando
os funcionários da CEF que integram
o REG/REPLAN não saldado e também os que fazem parte do PCC/98
que não foram transpostos automaticamente para o PFG (Plano de Funções Gratificadas) para uma nova
assembleia. A assembleia acontecerá no dia 04/09, às 9:00 horas, no

SEEB-Porto Alegre, e deverá analisar
e deliberar sobre a proposta de conciliação apresentada pela CEF na audiência realizada no dia 26 de agosto
de 2010 na 2ª Vara do Trabalho de Porto Alegre. Aos colegas da CEF interessados em participar da
assembleia, o Sindicato disponibilizará
transporte e alimentação.
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BANCOS PÚBLICOS FEDERAIS

Encontro Interestadual
pela Isonomia
No dia 11 de setembro, acontece, em Florianópolis, o Encontro Interestadual pela Isonomia. Funcionários do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal estarão discutindo formas de ampliar a luta pela aprovação
do PL 6229 que prevê a igualdade de
direitos nos bancos públicos federais.
As inscrições para o encontro podem
ser feitas até sexta-feira, 3.
SAÚDE

“Menos metas,
mais saúde”

No dia 18/08, a Contraf lançou a
campanha Menos metas, mais saúde.
O objetivo, como diz o próprio nome da
campanha, é a proteção da saúde e da
integridade física do trabalhador bancário. Plínio Pavão e Carlos Cordeiro, secretário de Saúde do Trabalhador e presidente da Contraf-CUT, respectivamente, escreveram interessante artigo
sobre o tema no qual afirmam:
“Atualmente, a cada mês 1.200
bancários em média são afastados por
auxílio-doença concedido pelo INSS,
dos quais a metade por transtornos
mentais e por LER/DORT. Já está
comprovado pelos estudos mais recentes que os transtornos mentais são
doenças geradas ou agravadas pelo
atual modelo organizacional das empresas, particularmente nos bancos,
onde impera a pressão brutal por cumprimento de metas excessivas e em
decorrência disso o assédio moral.”
Para ler a íntegra do artigo,
acesse http://www.contrafcut.org.br/
noticias.asp?CodNoticia=23321.
PIADINHA
O gerente da concessionária telefona para o doutor:
- Doutor, sua mulher trouxe o carro
pra consertar.
- Pode fazer o serviço que eu pago.
- Paga a vitrine também?

