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BANCO DO BRASIL

no dia 30 de abril.
A greve de 24 horas faz parte
do calendário proposto pela Contraf e
a Comissão de Empresa do BB em
reação à forma autoritária com que a
diretoria do banco implantou o novo
plano de funções comissionadas.

BANRISUL

Assembleia na quinta-feira, 25, às
18 horas, vai discutir o Plano de Carreira
Na quinta-feira, 25, às 18
horas, os sindicatos dos bancários de
todo o Rio Grande do Sul estarão
realizando assembleias com os
banrisulenses. Na pauta, a discussão
e deliberação sobre o Plano de
Carreira apresentado pela diretoria do
Banrisul no dia 16. Em reunião

realizada no dia 18, o Comando dos
banrisulenses avaliou o projeto como
inaceitável, uma vez que não atende
os anseios dos funcionários do banco.
O tema é de crucial importância para
os trabalhadores do Banrisul. Por isso,
todos estão sendo chamados a
participarem da assembleia.

DE OLHO NA MÍDIA

O que há detrás do conflito entre EUA
e Coreia do Norte: continuação
No Curtas e Novas nº 2858,
iniciamos uma discussão sobre o
conflito entre Estados Unidos e Coreia
o Norte afirmando que, uma vez mais,
a mídia hegemônica brasileira está
deixando de cumprir sua obrigação
constitucional de bem informar o povo.
Por isso, naquele C&N reproduzimos
um trecho do artigo de Jack A. Smith,
“O que há detrás do conflito entre os
Estados Unidos e a Coreia do Norte?”
e no de hoje trazemos mais alguns:
“Os Estados Unidos se negam
a firmar um tratado de paz para por fim
à Guerra da Coreia. Só acederam em
firmar um armistício, que é um
cessamento temporal do combate por
consentimento mútuo. A falta de um
tratado significa que a guerra pode
recomeçar a qualquer momento. A
Coreia do Norte não quer uma guerra
com os EUA, o Estado com maior
poder militar da história. Quer um
tratado de paz.”
“As duas Coreias existem em
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Assembleia na sexta-feira, 26, delibera
sobre greve de 24 horas no dia 30
Na sexta-feira, 26, às 18 horas,
os sindicatos de bancários de todo o
Estado
estarão
realizando
assembleias com os funcionários do
Banco do Brasil. Na pauta, a
discussão e deliberação sobre a
proposta de greve nacional de 24 horas

Nº 2860

consequência de um acordo entre a
União Soviética (que faz fronteira com
a Coreia e durante a Segunda Guerra
Mundial ajudou a liberar a parte norte
do país que era ocupado pelo Japão) e
Estados Unidos, que ocupou a metade
sul. As duas grandes potências iam
se retirar ao cabo de um par de anos e
permitir que o país se reunificasse. A
URSS o fez; os Estados Unidos, não.”
“Desde o final da guerra,
Washington vem mantendo entre
25.000 e 40.000 soldados na Coreia
do Sul. Junto com as frotas de guerra,
bases de bombardeiros nucleares e
instalações de tropas estadunidenses
muito próximas da península, estes
soldados seguem sendo um
recordatório de duas coisas. Uma é
que ‘podemos [os EUA] arrasar o norte’
e a outra é ‘Corea do Sul nos
pertence’.”
A íntegra do artigo de Jack
Smith pode ser lida no sítio
www.rebelion.org, data de 07/04/2013.

Sobre a negociação
realizada no dia 17
CEF se recusou a discutir critérios
de retirada das funções gratificadas
Na reunião que realizou com
a Contraf na quarta-feira, 17, a
diretoria da Caixa Econômica Federal
recusou-se a discutir critérios para a
retirada das funções gratificadas. A
Contraf postula o estabelecimento de
regras que tornem mais transparentes
os descomissionamentos. A CEF
alegou que, por não possuir
ferramenta de avaliação de
desempenho, não tem como implantar
uma regra para isso.
Na reunião foram abordados
outros pontos tais como: condições de
trabalho dos tesoureiros, promoção
por mérito, login único, ranqueamento
dos caixas e escala de revezamento.
Um relato completo da reunião da
realizada no dia 17 pode ser lido na
página da Contraf na Internet,
www.contrafcut.org.br.
HSBC

O Dia Nacional de Luta
Bancários paralisaram agências
em todo o país
Na quinta-feira, 18, foi
realizado um Dia Nacional de Luta
com o fechamento de diversas
agências do HSBC pelo Brasil afora
durante todo o dia. Os bancários
protestaram contra a redução do
quadro de funcionários promovida
pelo banco inglês em 2012 e a
continuidade das demissões e
exigiram melhores condições de
trabalho e a valorização dos
funcionários do banco. O SEEBPasso Fundo participou do Dia de
Luta mantendo fechada a agência do
HSBC da cidade até às 15 horas.
PIADINHA
.
O cara pergunta para a mulher:
- Querida, quando eu morrer, você vai
chorar muito?
- Claro, querido. Você sabe que eu
choro por qualquer besteira...

