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MOVIMENTO SINDICAL

Os participantes do congresso
deverão fazer um balanço da autação
da Fetrafi nos últimos anos e propor
uma pauta de ação para a entidade
para os próximos anos. Além disso,
deverão escolher a nova diretoria que
comandará a Federação nos
próximos três anos. Por isso, é de
grande importância a participação de
bancárias e bancários na assembleia
do dia 21.

BANCO DO BRASIL

Em São Paulo (SP), funcionários fizeram
paralisação na quinta-feira, 07/03
Na manhã de quinta-feira, 7,
milhares de funcionários do Banco do
Brasil dos complexos Verbo Divino, São
João, CSL, CSI, Vila Mariana e de várias
agências da região metropolitana de
São Paulo, paralisaram suas
atividades. A manifestação foi mais
uma demonstração de repúdio dos
trabalhadores ao novo plano de funções
gratificadas implementado pela diretoria
do BB sem negociação com o
movimento sindical.

Denúncia
Nos dias 5 e 6, dirigentes da
Contraf-CUT estiveram em Brasília para
denunciar ao governo federal os
prejuízos que o novo plano traz aos
funcionários e alertar para o fato de que
o plano seguirá gerando passivo
trabalhista. Foi realizada reunião com
Departamento de Coordenação e
Controle das Empresas Estatais (Dest)
e uma audiência com a Secretaria-Geral
da Presidência da República.

BANRISUL

No Dia Nacional de Luta, funcionários
foram trabalhar vestindo roupas pretas
Na quinta-feira, 7, foi realizado
um Dia Nacional de Luta pelo Plano
de Carreira no Banrisul. Naquele dia,
em diversas agências e órgãos do
banco no Estado, os funcionários
trabalharam vestindo roupas pretas.
A manifestação é mais um recado dos
banrisulenses à diretoria do banco e
ao governo do Estado.
Os
trabalhadores esperam que o
compromisso de implantação do novo
PC, até dia 31 de março, seja
cumprido.
Campanha “Quem move o Banrisul
é o bancário”
Também no dia 7, foi lançada
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HSBC

Congresso da Fetrafi-RS: assembleia
acontece no dia 21, às 18 horas
A assembleia que escolherá os
delegados ao Congresso da Federação
dos Trabalhadores e Trabalhadoras em
Instituições Financeiras do Rio Grande
do Sul (Fetrafi-RS) acontecerá no dia
21 de março, às 18 horas. O congresso
vai ser realizado nos dias 5, 6 e 7 de
abril de 2013, em Imbé, e o Sindicato
dos Bancários de Passo Fundo e
Região poderá ser representado por
11 delegados.
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a campanha “Quem move o Banrisul
é o bancário”. Com a campanha, os
trabalhadores denunciam o descaso
da diretoria do banco para com seus
funcionários:
- A resistência em implantar um Plano
de Carreira que valorize os
funcionários, seja transparente, com
critérios justos de progressão
funcional;
-O assédio moral e a pressão pelo
cumprimento de metas inatingíveis;
- A perseguição aos que buscam a
Justiça para garantir seus direitos;
- A não assinatura, ainda, do acordo
coletivo 2012/2013.

Lucro cresceu,
emprego diminuiu
A nível mundial, o HSBC
experimentou uma queda em seus
lucros no ano de 2012. No Brasil, porém
o banco inglês não pode reclamar;
aumentou em 9,6% seu ganho na
comparação com o resultado de 2011.
Apesar disso, o HSBC reduziu seu
quadro de funcionários foi reduzido em
4%; 946 colegas, muitos deles pais e
mães de família, que se viram, de
repente, desempregados e sem renda.
Empresas que obtêm altos
lucros não deveriam ter o direito de
demitir trabalhadores a seu bel prazer.
Por isso, o movimento sindical bancário
segue na luta pela assinatura da
Convenção 158 da OIT que proíbe
demissões imotivadas.
SAÚDE

O Dia Mundial de
Combate às LER/Dort
O dia 28 de fevereiro marcou
mais um Dia Mundial de Combate às
Lesões por Esforços Repetitivos e
Distúrbios
Osteomusculares
relacionados ao Trabalho (LER/Dort).
Naquele dia, o SEEB-Brasília
promoveu uma oficina para tratar do
tema focando a prevenção, o
tratamento
e
os
direitos
previdenciários. Os participantes
concluíram que a prevenção é o melhor
caminho para o combate dessas
enfermidades laborais. Na página da
Contraf-CUT, www.contrafcut.org.br,
seção notícias, data de 1º/03, pode ser
lido interessante relato sobre o evento.
PIADINHA
O marido durão chega em casa vindo
do trabalho e encontra a mulher aos
prantos:
- Osvaldo, a nossa empregada...
- Isso é problema seu!
- Ela... ela está grávida!
- Isso é problema dela!
- E ela disse que o filho é seu!
- Isso é problema meu!

