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CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS

Conferência Nacional foi realizada
no final de semana, em São Paulo
A Conferência Nacional dos
Bancários de 2013 foi realizada nos
dia 19, 20 e 21 de julho. Os 629
bancários de todo o país que dela
participaram definiram a pauta de
reivindicações da categoria a ser
entregue à Fenaban no dia 30 de julho.
Entre as principais reivindicações,
estão: Reajuste salarial de 11,93% (
5% de aumento real mais a inflação
projetada de 6,6%); PLR: três salários
mais R$ 5.553,15; Piso: R$ 2.860,21
(salário mínimo do Dieese); Emprego:

fim
das
demissões,
mais
contratações,
combate
às
terceirizações, especialmente ao PL
4330, aprovação da Convenção 158
da OIT; Plano de Cargos, Carreiras e
Salários (PCCS): para todos os
bancários.
Representando o SEEBPasso Fundo, participaram da
Conferência Nacional a delegada
sindical da CEF, Iloci Sílvia Doebber,
e o diretor do sindicato, Carlos H
Niederauer, o Todinho.

GOVERNO FEDERAL - I

Sobre a greve na Eletrobrás
Trabalhadores lutam contra o arrocho salarial e as demissões em massa
Os trabalhadores denunciam
Há
três
meses,
os
trabalhadores da Eletrobrás iniciaram ainda que a direção da empresa
negociações para a assinatura de um condicionou a assinatura do acordo à
novo Acordo Coletivo com a empresa. adesão de um determinado número de
Porém, ao longo deste tempo, a funcionários ao plano de demissões,
Eletrobrás não fez outra coisa que o PID (Plano de Incentivo ao
apresentar proposta rebaixada. Zero Desligamento). Com o PID, o objetivo
por cento de aumento real e redução é a demissão de 5 mil funcionários.
Diante da intransigência da
de direitos históricos como, por
da
empresa,
os
exemplo, o congelamento do adicional direção
por tempo de serviço, é o que oferece trabalhadores entraram em greve no
dia 15 de julho.
a direção da Eletrobrás.
GOVERNO FEDERAL - II

Governo Dilma dá mau exemplo ao
demitir e arrochar salários na Eletrobrás
A crise capitalista segue
açoitando países em todo o mundo. No
Brasil, ela não chegou com toda a
intensidade, ainda. Entre as razões
para
isso,
encontramos
o
aprofundamento, pelos governos Lula
e Dilma, dos programas de
redistribuição de renda tipo bolsa família,
que ajudaram a manter a economia
aquecida. Ou seja, o mercado interno
foi, em boa medida, fortalecido.
De outra parte, agora o mesmo
Governo Dilma comete erro
imperdoável ao obrigar a direção da
Eletrobrás a arrochar salários e retirar

direitos dos trabalhadores, além de
praticar demissão em massa.
Há bastante tempo, o
movimento sindical bancário tem
empreendido uma campanha cerrada
para cobrar dos bancos a contratação
de mais trabalhadores. Por isso,
podemos afirmar que o Governo Dilma
está dando mau exemplo ao ordenar
as demissões em massa na
Eletrobrás. Com isso, o governo ainda
está solapando sua política de
expansão do mercado interno demissões em massa só fazem
encolhê-lo.

BANRISUL

Reunião, hoje, discute
o Plano de Carreira
Nesta segunda-feira, às 14:30
horas, o Comando Nacional e dirigentes
sindicais de todo o Estado se reunirão
com a diretoria do Banrisul. O tema da
reunião será o Plano de Carreira e os
representantes dos trabalhadores
pretendem clarear algumas dúvidas
que restaram da análise da proposta do
banco feita no dia 17.
Além disso, os sindicalistas
querem aprofundar o processo de
negociação com o banco no sentido de
fazer avançar a proposta. A colega
Gabriela La Maison e os diretores Carlos
J Marcos, Gustavo Marques e
Setembrino Dal Bosco participarão da
reunião de hoje.
BANCO DO BRASIL

Contraf critica a
terceirização na Dirao
Na terça-feira, 16, foi realizada
mais uma reunião entre a CEBB/
Contraf e a diretoria do Banco do Brasil.
Entre os assuntos discutidos estão:
Reestruturação na Dirao; Nova GDP;
IN 383 de Controle Disciplinar; Carreira
de Mérito; Falta de funcionários. A
Contraf criticou duramente a
reestruturação na Dirao. William
Mendes, Coordenador da Comissão
de Empresa, afirmou que “o banco está
aumentando a terceirização de
atividade-fim da empresa”, o que é
“ruim para clientes e o próprio banco
porque está colocando em risco
serviços que são feitos pelos
funcionários com muita competência”.
Na página do SEEB-PF na
Internet, pode ser lido um extenso relato
da reunião do dia 16.
PIADINHA
A loira chega numa loja para comprar
um chapéu e pergunta:
- Me desculpe, por que os chapéus
dessa loja são tão grandes?
- Porque aqui é a seção de abajures,
responde a vendedora.

