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CAMPANHA SALARIAL

BANRISUL

Categoria vai discutir e deliberar sobre propostas que venham a ser
feitas pela Fenaban, BB e CEF nas negociações de hoje e amanhã
Cumprindo calendário elabora- deliberação sobre propostas que vedo pela Fetrafi-RS (Federação dos nham a ser apresentadas pela
Trabalhadores e Trabalhadoras em Fenaban, o BB e a CEF nas
Instituições Financeiras do Rio Gran- ngeociações que realizar-se-ão hoje
de do Sul), os sindicatos de bancári- e amanhã. Também estará em disos de todo o Estado vão realizar cussão a proposta de início da greassembleias amanhã, quinta-feira, ve por tempo indeterminado no dia
às 18 horas. Na pauta, a avaliação e 29 de setembro.

Trabalhadores vão retardar a
abertura das agências até às 12h
Em assembleia realizada ontem
em Porto Alegre, os funcionários do
Banrisul deliberaram pela realização
do Dia de Luta amanhã. Os
banrisulenses vão fazer paralisações,
retardando a abertura das agências
até às 12 horas.
Passo Fundo - após reuniões realizadas em três agências na semana
passada, a paralisação dos
banrisulenses de Passo Fundo estava marcada para hoje. Porém, como
Porto Alegre decidiu por adiá-la para
amanhã, a diretoria do SEEB-PF vai
discutir novamente com os trabalhadores para que acompanhem a decisão dos banrisulenses da capital, paralisando nesta quinta-feira e fortalecendo assim as manifestações em
todo o Estado.

Assembleia amanhã, às 18h, discute e
delibera sobre início da greve no dia 29

BANCO DO BRASIL

Na negociação de sexta-feira, 17, o
banco não apresentou proposta

A segunda reunião de negociação da Campanha Salarial 2010 com
a diretoria do Banco do Brasil durou
três horas e nada trouxe de novo para
os funcionários; o banco não apresentou proposta para suas demandas.
Os membros da Contraf e da CE-BB
(Comissão de Empresa) e os representantes do banco apenas debateram todos os itens da minuta específica de reivindicações.
“O extenso debate sobre a pauta que já é conhecida pelo o BB há

mais de 6 anos, não trouxe nenhum
resultado prático até agora. Queremos
uma resposta que contemple à totalidade da nossa pauta já na reunião do
dia 23”, avaliou o colega Ronaldo Zeni,
diretor do SEEB-Porto Alegre e representante gaúcho na CE-BB. O banco
ficou de apresentar sua proposta para
as demandas dos trabalhadores na
reunião do dia 23.
Na página do SEEB-Passo Fundo na Internet, pode ser lida matéria
completa sobre a reunião do dia 17.

DE OLHO NA MÍDIA

Sakineh Ashtiani e Teresa Lewis ou como
os fatos são divulgados seletivamente
No breve artigo “Si se
conmovieron por Sakineh Ashtiani, por
qué no les interesa Teresa Lewis?”, o
historiador italiano, Genaro Carotenuto,
nos mostra a forma seletiva com que
os órgãos da mídia hegemônica e
seus (de)formadores de opinião noticiam os fatos, adequando-se à agenda e aos interesses do governo dos
Estados Unidos:
“Têm a mesma idade, mais ou
menos, e ambas são acusadas de terem matado seus maridos. Ambas foram condenadas à morte em seus respectivos países: o esquálido regime
dos aiatolás iranianos e a grande de-

mocracia estadunidense.”
“Porém, enquanto tem havido
uma grande campanha mundial de solidariedade que pode ter salvo a vida
de Sakineh, Teresa Lewis será
justiçada em silêncio por meio de uma
injeção letal nesta quinta-feira, 23, no
cárcere de Greensville, em Virgínia.
Ninguém terá pendurado seu rosto
em monumentos e edifícios, não terão sido recolhidas assinaturas nem
feitas manifestações orquestradas
nos grandes meios de comunicação.”
Para ler o artigo do historiador italiano, acesse http://www.rebelion.org/
noticia.php?id=113345.

Dia de Luta será
realizado amanhã

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Diretoria não
apresentou proposta

Como no Banco do Brasil, na negociação realizada na sexta-feira a diretoria da CEF também não apresentou proposta. A CEE-Caixa (Comissão Executiva dos Empregados da
CEF) cobrou um piso de ingresso igual
ao salário mínimo do Dieese, mas a
CEF alegou que, por enquanto, não tem
resposta à reivindicação. A CEE também cobrou o atendimento das reivindicações relativas à Funcef e fez
questionamentos quanto ao uso de
correspondentes bancários pela CEF.
Na página do Sindicato na Internet
pode ser lido relato completo sobre a
negociação de sexta-feira.
PIADINHA
Um certo jogador de futebol entra no
bar com um papagaio sobre o ombro
e o garçom pergunta:
— O animal fala?
— E eu também — diz o papagaio.

