Quinta-feira
Informativo do Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região - CUT

www.bancariospassofundo.org.br

secretaria@bancariospassofundo.org.br

RETROSPECTIVA - I

Um ano de 2011 de muita paz!

Como nos anteriores, este ano
de 2010 não passou “em branco” em
termos de lutas da classe trabalhadora
na defesa e/ou ampliação de seus direitos. E o SEEB-Passo Fundo esteve participando ativamente de boa parte dessas lutas. Por isso, fazemos
uma breve retrospectiva no último Cur-

tas e Novas de 2010.
Assim, às vésperas do final de
mais um ano, a Diretoria do Sindicato
dos Bancários de Passo Fundo e Região quer desejar a bancárias e bancários um ano de 2011 de muita paz, alegria e de ânimo renovado para a luta.
Feliz 2011!

RETROSPECTIVA - II

SEEB-PF ampliou sua participação
nas lutas gerais da sociedade

Uma das propostas da atual
Diretoria do Sindicato dos Bancários
de Passo Fundo e Região, quando do
início do mandato, era a retomada da
participação mais efetiva da entidade
nas lutas gerais da sociedade. E neste
ano de 2010, o SEEB-PF realmente
esteve mais presente nestas lutas.
CMS - dois diretores da entidade ( um
deles foi eleito, recentemente,
coordenador) passaram a fazer parte
do Conselho Municipal da Saúde,
importantíssima instância de
participação da sociedade na

fiscalização e controle das políticas
públicas para a área da saúde.
Preservação do meio ambiente - o
Sindicato aproximou-se mais dos
pequenos agricultores ligados à
produção ecológica de alimentos. Em
agosto, conjuntamente com o Cetap, a
entidade promoveu o Coquetel
Ecológico. A atividade visou envolver
a categoria bancária na questão
ambiental e engajá-la na luta por uma
melhor qualidade dos alimentos que
nos vêm à mesa; isto tem a ver
também com a preservação da saúde.

RETROSPECTIVA - III

Departamento jurídico obteve vitórias
na defesa dos direitos dos associados

Nas situações em que a ação
política, de mobilização, fica
prejudicada, podem se abrir
possibilidades de defesa dos direitos
dos trabalhadores pela via judicial. É
hora de os departamentos jurídicos dos
sindicatos atuarem. Em 2010, a
Secretaria de Assuntos Jurídicos do
SEEB-PF conquistou vitórias em ações
judiciais contra os bancos.
Vale transporte do Banco do Brasil em 2009, o Sindicato já havia ganho
ações judiciais relativas ao vale
transporte, repassando a seis colegas
do BB mais de R$ 25 mil em
indenizações. Em 2010, a entidade
obteve sentença favorável em outra
ação e repassou a uma colega do BB
uma indenização de cerca de R$ 6 mil.

Interdito proibitório - em 2010,
novamente, os banqueiros tentaram
tolher o direito de greve dos bancários.
Durante a greve nacional da
categoria, o Itaú interpôs interdito
proibitório. Mas, o SEEB-PF agiu com
presteza e obteve vitória também
nesta questão contra o autoritarismo
dos patrões.
PLR sobre o 13º e a gratificação
semestral - em 2010, novamente o
SEEB-PF saiu vitorioso em ações
impetradas para cobrar o pagamento
da Participação nos Lucros e
Resultados incidente sobre o 13º
salários e a gratificação semestral.
Indenizações foram pagas aos
trabalhadores do Itaú, Unibanco, HSBC,
Bradesco e Real.
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BANCOS PÚBLICOS FEDERAIS - I

Isonomia: PL saiu de
pauta mais uma vez

Mais uma vez, o Projeto de Lei
6259/05, que prevê a isonomia de
direitos nos bancos públicos federais,
foi retirado da pauta de votação e
deixou de ser avaliado pela Comissão
de Finanças e Tributação da Câmara
dos Deputados. O PL, que havia sido
retirado da pauta no dia 24/11 por acordo
dos líderes dos partidos, foi novamente
retirado no dia 1º deste mês. Dessa
vez, o motivo foi a falta de quorum. A
previsão é de que o projeto volte à pauta
em fevereiro de 2011.
BANCOS PÚBLICOS FEDERAIS - II

Isonomia: é preciso
ampliar a luta

Cada vez mais, a conquista da
isonomia vai depender de um
engajamento maior do conjunto dos
funcionários do BB, da CEF e dos
demais bancos públicos federais,
ampliando assim a luta que o
movimento sindical vem travando no
Congresso Nacional. Os sindicatos
já providenciam uma nova lista de
endereços eletrônicos de deputados
federais para disponibilizar aos
bancários. O objetivo é aumentar a
pressão sobre os parlamentares para
que o PL 6259/05 tramite com
celeridade e seja aprovado o mais
breve possível.
PIADINHA
A esposa ia pegando uns trocados do
marido quando dá de cara com uma
foto sua na carteira.
- Meu querido! Você carrega a minha
foto o tempo todo?
- Sim, sempre que tenho um problema, por mais difícil que seja, eu olho
para a tua foto e ele desaparece como
por milagre.
- Puxa, amor! Eu não sabia que tinha
tanto poder.
- Pois tem! Eu olho para a tua foto e
me pergunto: “Afinal, o que de pior
pode ainda me acontecer?

