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23º Congresso foi realizado nos dias
15, 16 e 17 de junho, em Guarulhos (SP)

Terceirização
fraudulenta

Os 311 participantes debateram e aprovaram a pauta de reivindicações
específicas do funcionalismo que será negociada com a diretoria do banco
No final de semana passado, de ser negociada com a diretoria do banco.
15 a 17 de junho, foi realizado em
Temas como emprego,
Guarulhos (SP), o 23º Congresso remuneração, saúde, condições de
Nacional dos Funcionários do Banco do trabalho e segurança bancária,
Brasil. Participaram do evento, 300 nortearam as discussões nos grupos
funcionários como delegados eleitos de trabalho. Outro tema de grande
pelo encontros estaduais e mais 11 destaque no Congresso, diz respeito
observadores. Os participantes ao papel do Banco do Brasil e do
aprovaram uma série de reivindicações sistema financeiro nacional na
que vão compor a pauta específica a economia brasileira.

SEEB-Alagoas denuncia BB ao MPT
O Sindicato dos Bancários de
Alagoas encaminhou denúncia contra
o Banco do Brasil ao MPT (Ministério
Público do Trabalho). Com a
denúncia, o SEEB-Alagoas pede ao
MPT que investigue a terceirização
que o banco está implementando em
diversas agências daquele Estado.
Conforme o sindicato, trabalhadores
terceirizados estão realizando
serviços inerentes às atividades dos
bancários (atividades fins).

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

HSBC

28º Conecef aprovou as revindicações O Dia Nacional de Luta
contra demissões
específicas dos funcionários
Congresso aconteceu nos dias 15, 16 e 17 de junho, em Guarulhos (SP)
Um total de 321 delegados e
Algumas das reinvidicações
22 observadores participaram, em aprovadas: Mais contratações Guarulhos (SP), do 28º Conecef intensificar a luta pelos 100 mil
(Congresso
Nacional
dos empregados; Isonomia de direitos Empregados da Caixa Econômica licença prêmio e anuênio para todos;
Federal).
Os participantes Fim do assédio moral; Melhorias no
debateram e aprovaram as Saúde Caixa; mais democracia na
reivindicações que serão negociadas Funcef e mais segurança nas
com a diretoria da CEF.
agências e postos.
RIO+20

CUT apontou a proteção social e o
trabalho decente como prioridades
Na Conferência das Nações
Unidas pelo Desenvolvimento
Sustentável, a Rio+20, a CUT (Central
Única dos Trabalhadores) participou, no
sábado, 16, do encontro “Desemprego,
Trabalho Decente e Imigração”. Os
participantes definiram os pontos
prioritários de um documento que será
entregue aos chefes de Estado
presentes na Ri+20. As prioridades
dizem respeito ao direito à educação
como ferramenta para o trabalho, o
fortalecimento da classe trabalhadora,
renda básica e proteção social, trabalho
decente e mudanças de paradigma
para a imigração no mundo.

Conferência do Trabalho Decente No encontro de sábado, a gaúcha
Rosane Silva, titular da Secretaria
Nacional da Mulher Trabalhadora da
CUT, anunciou a realização, no mês
de agosto, da Conferência do Trabalho
Decente. Segundo Rosane, será o
primeiro evento a tratar do tema em
todo o mundo e que deverá apresentar
propostas visando acabar com o alto
índice de rotatividade reinante no
Brasil. Para ela, a ratificação da
convenção 158 da OIT, que proíbe
demissão imotivada seria um primeiro
e importante passo para atacar a
rotatividade.

170 agências foram paralisadas
Na quinta-feira, 14/06,
aconteceram manifestações em frente
às agências do HSBC em várias
cidades do país. Os bancários
protestaram contra as demissões que
o banco inglês vem implementando e
cobraram melhores condições de
trabalho e a contratação de mais
funcionários. Em algumas capitais e
cidades maiores aconteceram
paralisações: 179 agências ficaram
fechadas durante o dia inteiro.
PIADINHA
A mulher chega na farmácia e fala:
- Me vê o veneno mais forte que tem aí!
- Mas minha senhora, eu não posso
vender veneno! - responde o
farmacêutico.
- Não quero saber... eu quero o veneno!
- Mas prá que você quer o veneno?
- Pra quê? Meu marido sai com
todas as mulheres do bairro... É um
safado, um sem vergonha...
- Mesmo assim, senhora! Não posso
lhe vender!
A mulher abre a bolsa e tira uma foto
do marido, abraçadinho com a mulher
do farmacêutico.
- Você não vai me vender mesmo?
- Ah! Mas, por que a senhora não
disse logo que tinha a receita?

