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Encontros nacionais do Itaú e
Bradesco abrem nesta terça
A Contraf-CUT abre nesta
terça-feira (2) os encontros nacionais
dos funcionários do Itaú e do
Bradesco. Até quinta (4) os
participantes discutem temas
importantes e definem as pautas
específicas de reivindicações dos
trabalhadores dos dois bancos
privados e as estratégias para
fortalecer a mobilização, a fim de
avançar
nas
negociações
permanentes e ampliar as conquistas
dos bancários.
O encontro do Itaú Unibanco
será dividido em quatro eixos
temáticos: remuneração e emprego;
saúde e condições de trabalho;
previdência complementar; e plano de
assistência médica. Estarão em
debate os principais temas que

atingem os trabalhadores do banco
que mais lucra e que mais demite no
país. Serão discutidos problemas
como
demissões,
falta
de
funcionários; péssimas condições de
trabalho, horários estendidos nas
agências, metas abusivas e
programas próprios de remuneração
variável,
dentre
outros.
O objetivo do encontro do
Bradesco, dentre outros, é discutir a
conjuntura econômica do país, a
situação do banco e as condições de
trabalho dos bancários.
Serão
elencados
os
problemas que mais atingem os
trabalhadores do banco, para que se
possa definir a pauta de reivindicações
e tirar estratégias de ações futuras do
movimento sindical no Bradesco.

BRASIL

49 anos do golpe civil-militar de 1964
O
professor
aposentado da Unicamp,
Caio Navarro de Toledo,
escreveu o artigo “Quase
50 anos do Golpe de 1964:
nada a comemorar!”.
Nele, Toledo afirma que
“1964 não foi uma
Revolução, mas um
movimento golpista; ou
seja, 1964 foi: a) um golpe
que impediu a ampliação
da democracia política
brasileira nos anos 1960;
b) um golpe contra as
reformas sociais e
políticas; c) um golpe
contra a politização dos
trabalhadores
e
o
promissor debate de
ideias que, de norte a sul,
intensamente ocorria no
país do pré-1964.”
Encerrando
o
artigo, o professor Caio
Toledo afirma que “os
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progressistas não podem se calar diante da
realidade de que o regime democrático vigente
no Brasil ainda não fez plena justiça às vítimas
da ditadura militar; devem, pois, se empenhar
com todas suas forças e inteligência para que
a verdade sobre os fatos
ocorridos entre 1964 e
01 abril 2013
1985 seja plenamente
Infeliz Aniversário
conhecida. Tendo em
vista que o ‘direito à
justiça’ e o ‘direito à
verdade’ são condições
e pressupostos de um
regime democrático, não
se pode senão concluir
que a democracia política
no Brasil contemporâneo
não é ainda uma
realidade sólida e
consistente”.
Para ler a íntegra
do artigo do professor
Caio Navarro de Toledo,
acesse
o
sítio
www.correiocidadania.com.br,
data de 01/04/13.

Calendário de lutas
está definido
A Diretoria do Banrisul frustrou
os representantes do movimento
sindical na Comissão Tripartite do
Plano de Carreira nesta quarta-feira,
dia 27/03/2013, na FETRAFI-RS,
quando receberam a representação
do Banco portando um sonoro “não
temos ainda uma proposta para
apresentar”. Assim sendo, toda a
quinta é dia de luta!
- 04 de abril: Neste dia, os
banrisulenses vestirão preto.Pode
haver paralisações surpresas.
- Quinta, 11 de abril: Reunião do
Comando Nacional dos Banrisulenses
e Ato em frente à DG - Porto Alegre
com paralisação das 11h às 13h.
- Terça, 16 de abril: Dia do vermelho!
O Banco promete apresentar a
proposta do Plano de Carreira.
- Quinta, 18 de abril: Assembleias
dos Banrisulenses em todos os
Sindicatos de Bancários.
PIADINHA
-Você sabe porque o Batman
colocou o Batmóvel no seguro?
-Não! Por quê????
-Porque ele tem medo que “Robin”!

http://blogdokayser.blogspot.com.br/ - 01/04/2013

