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CAMPANHA SALARIAL

Campanha Nacional dos Bancários
2011. Os bancários irão avaliar e
deliberar
sobre
possíveis
contrapropostas que venham a ser
apresentadas pela Fenaban e pelos
bancos públicos nas negociações
agendadas para esta terça-feira (20),
além de debater os detalhes de
procedimentos a serem adotados na
Campanha.
Ainda haverá deliberação sobre
a suspensão da assembleia para ser
reconvocada a qualquer momento,
mediante simples boletim interno do
respectivo Sindicato.

CEF

Encontro Nacional da Isonomia será
neste dia 20
Os bancários da Caixa
Econômica Federal realizarão, nesta
terça-feira, dia 20, às 10h, em Brasília,
o Encontro Nacional de Isonomia.
Deliberação do 27º Congresso
Nacional dos Empregados da Caixa
(Conecef), o encontro visa discutir os
pontos restantes da pauta de
isonomia e mobilizar os trabalhadores
nessa luta.
Além disso, os participantes do
encontro exigirão a aprovação do
Projeto de Lei nº 6295/05, atualmente

estacionado na Comissão de
Finanças e Tributação da Câmara dos
Deputados, que garante isonomia
para os funcionários de todas as
estatais federais.
No caso dos bancários da
Caixa, a maior parte da pauta de
isonomia já foi conquistada em anos
anteriores.
Os pontos restantes são licença
prêmio e Adicional por Tempo de
Serviço (ATS) no valor de 1% do
salário padrão a cada ano.

MERIDIONAL

Projeto da anistia irá à votação
O Projeto de Lei do Senado nº 372/
2008, que reabre prazo para
requerimento de retorno ao serviço de
ex-empregados do banco Meridional
do Brasil e outras estatais, tramita na
Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJC). Nesta comissão o
PLS recebeu parecer favorável do
relator João Ribeiro (PR/TO) e
aguarda inclusão em pauta.
A votação ocorre em caráter
terminativo, isto significa que em caso
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SINDICATO

Assembleias Gerais acontecem no dia
22 de setembro, às 18h
A Fetrafi-RS e os sindicatos do
interior do Estado convocam os
trabalhadores e trabalhadoras em
instituições financeiras para
assembleias gerais na próxima
quinta-feira, 22. O edital de
convocação para as bases dos
sindicatos do interior foi publicado na
sexta-feira, 16, no jornal Correio do
Povo. As assembleias serão
realizadas pelos sindicatos do interior,
a partir das 18h, nas sedes dos
respectivos sindicatos.
Na pauta das assembleias, a
discussão sobre o andamento da

Nº 2722

de aprovação o projeto será
encaminhado à presidente da
república para sanção.
Em março de 2010, o Ministério
do Planejamento autorizou o retorno
ao serviço público federal de 69 exfuncionários do extinto Banco
Meridional do Brasil S.A, demitidos
durante o Governo Collor e anistiados
pela lei nº 8.878/94. No RS, em torno
de 50 trabalhadores foram
reintegrados através desta lei.

Reunião da Diretoria
Colegiada
Hoje, a partir das 17:45
horas, na sede do Sindicato,
acontece uma reunião da Diretoria
Colegiada da SEEB-Passo Fundo.
O objetivo desta reunião é avaliar o
andamento da Campanha Salarial e
planejar a atuação da diretoria do
Sindicato no seu restante. A participação de todos os diretores do Sindicato se faz necessária para que
possamos organizar os importantes
procedimentos a serem tomados
nos próximos dias.
SANTANDER

Reunião com o
presidente
A Contraf-CUT, o Sindicato dos
Bancários de São Paulo, a FetecCUT/SP, a Feeb SP/MS e a Afubesp
se reuniram pela primeira vez com o
presidente do Santander Brasil,
Marcial Portela, na quinta-feira, dia
15, no prédio da Torre, em São Paulo.
Os dirigentes sindicais
indagaram o motivo de tanta remessa
de capitais para a Espanha, da falta
de funcionários, da sobrecarga de
trabalho e do sufoco no cumprimento
de metas abusivas.
Portela ouviu as reclamações
e prometeu estabelecer e manter um
canal de diálogo com os
trabalhadores do Santander.
PIADINHA
Paulinho brincava na rua, quando entrou em casa e perguntou:
-Vovó, como se chama aquilo quando duas pessoas dormem no mesmo quarto e ficam uma em cima da
outra?
-Bem, Paulinho, isso se chama relação sexual! O menino volta a brincar.
Algum tempo depois, ele entra em
casa e diz a avó: -Aquilo que eu perguntei, se chama beliche, e a mãe do
Zezinho quer falar com a senhora!

