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Banco chama
Assembleia na quarta-feira, às 18 horas,
negociação para hoje
organiza início da greve no dia 19
Na quarta-feira, 18, às 18
horas, o SEEB-PF realiza assembleia
para discutir com a categoria a
organização do início da greve por
tempo indeterminado no dia seguinte.
A diretoria convida bancárias e

bancários a participarem paraque
possamos começar a greve nacional
com força. Para que consigamos,
uma vez mais, dobrar a intransigência
dos banqueiros, será necessária a
participação de todos.

PRIVATIZAÇÃO - I

Pelo fim dos leilões de petróleo
Um dos pontos que integram
a pauta da classe trabalhadora,
entregue ao Governo Federal em
junho deste ano, é o fim dos leilões
de petróleo.
O engenheiro
aposentado da Petrobras, Roberto
Tadeu Bergmann, e o senador pelo
Estado do Paraná, Roberto Requião,

escreveram o artigo Trocar Libra por
superávit primário é crime contra o
Brasil para cobrar do governo Dilma
Roussef o atendimento dessa
reivindicação dos trabalhadores
brasileiros. Na matéria abaixo,
iniciamos um debate desse tema que
terá sequência no próximo C&N.

BANRISUL

Aniversário de 85 anos

PRIVATIZAÇÃO - II

O significado verdadeiro das
privatizações para a nação brasileira
Os quatro primeiros parágrafos
do artigo Trocar Libra por superávit
primário é crime contra o Brasil, que
reproduzimos abaixo, explicam, clara e
inequivocamente, de uma forma que
poucas vezes vimos, o monumental
prejuízo que as privatizações trouxeram
e ainda trarão ao povo brasileiro:
“As
privatizações
e
desnacionalizações feitas por FHC
foram os maiores crimes já
perpetrados contra a sociedade
brasileira.”
“Significaram a entrega de
centenas de bilhões de dólares de
patrimônio do povo a preços aviltantes,
milhões de empregos destruídos, perda
de autonomia tecnológica, substituição
de fornecimento de máquinas e
insumos nacionais por importados,
centenas de bilhões de dólares de
remessas de lucros para o exterior e
tarifas de serviços públicos extorsivas,
as maiores do mundo.”
“Elas continuam causando
sérios problemas econômicos e são as
principais responsáveis pela séria crise

Na sexta-feira, 13, o Banco do
Brasil chamou a CEBB para uma
reunião de negociação no dia de hoje.
Isonomia, retorno das substituições,
Cassi e Previ para todos, interstício de
6% no PCS, carreira de mérito para
todos os funcionários e muito mais.
A pauta específica dos
trabalhadores do BB é extensa e dela
constam várias reivindicações
represadas por muitos anos que a
diretoria do banco pode atender sem ter
que esperar pelas definições da mesa
da Fenaban. É só ter disposição real
de valorizar seus funcionários, pois
lucros...

que poderemos ter no futuro muito
próximo. As elevadas tarifas de
serviços públicos privatizados são um
dos principais fatores que fazem com
que nossa moeda se mantenha tão
valorizada. Portanto, são uma das
principais
causas
da
desindustrialização.”
“A indexação dessas tarifas é
a responsável pelo fato de a inflação
no Brasil ser tão resistente. Esses
fatores, mais a grande remessa de
lucros
das
empresas
desnacionalizadas e importação de
insumos e equipamentos por elas
realizadas são responsáveis por boa
parte do rombo em nosso balanço de
pagamentos. O buraco no balanço de
pagamentos e essas tendências
inflacionárias dos serviços públicos
privatizados colocam o governo em
posição difícil, sendo praticamente
impossível evitar uma crise
inflacionária ou de desemprego.”
Então, a luta pelo fim dos leilões
de petróleo e contra as privatizações é
também uma luta dos bancários.

Em comemoração na frente da DG,
o bolo foi dividido em fatias iguais
Na tarde de quinta-feira, 12, o
SEEB-Porto Alegre realizou um ato
público em frente ao prédio da Direção
Geral do Banrisul na capital.
Os
dirigentes sindicais levaram balões e
um grande bolo para a comemoração
do aniversário de 85 anos de fundação
do banco. O bolo foi dividido em fatias
iguais simbolizando o desejo dos
banrisulenses de que os ganhos do
banco sejam melhor repartidos com
seus funcionários.
Para tanto, os trabalhadores do
Banrisul querem uma PLR distribuída
de forma mais igualitária, avanços no
Plano de Carreira e uma maior
participação nas decisões do banco
para possibilitar mais transparência
nos critérios de pagamento da RV, o fim
das metas abusivas e do assédio moral.

PIADINHA
A professora de inglês pergunta:
- Como se diz em inglês “o gato caiu
na água e afogou-se”, Joãozinho?
E, rápido, o Joãozinho responde:
- Essa é fácil, professora! The cat
catrapum in the water and no more
miau miau!

