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CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS

Em assembleia hoje, às 18 horas,
bancários preparam início da greve
A diretoria do Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo e Região
convida bancárias e bancários a

participarem da assembleia de hoje à
tarde, às 18 horas. A assembleia terá
o objetivo de ultimar os preparativos
para o início da greve
da categoria marcado
para amanhã, 19.
Agora,
é
apostar na histórica
capacidade
de
mobilização dos
bancários
para
pressionar
os
banqueiros e forçálos a atenderem as
reivindicações da
categoria.

BANRISUL

Negociação de ontem deu em nada
Na negociação de ontem, ao
invés de basearem a discussão na
pauta específica apresentada pelos
funcionários, os representantes do
Banrisul tentaram impor outra; tal
tática rejeitada pelo Comando
Nacional dos Bancários. O banco
nada apresentou sobre o Plano de
Carreira, a gratificação do call-center
e
dos
plataformistas,
a
democratização da instituição e os

investimentos em segurança. Em
contrapartida, propôs o corte da PLR
dos afastados por doença ou acidente
de trabalho e da 13ª cesta
alimentação aos afastados por mais
de 12 meses. Além disso, o banco
quer pagar apenas metade das horas
extras realizadas instituindo um
banco de horas para a outra metade.
Agora é greve! Vem pra luta
bancário!

PRIVATIZAÇÃO

Pelo fim dos leilões de petróleo
A pauta da classe trabalhadora,
entregue ao Governo Federal em junho,
cobra o fim dos leilões do petróleo. Por
isso, neste C&N reproduzimos mais um
trecho do interessante artigo Trocar
Libra por superávit primário é crime
contra o Brasil:
“(...) Há quem advogue que
mais privatizações sejam a solução
para os males causados pelas
privatizações do passado. Ao contrário,
isso alimenta uma bola de neve: as
privatizações e desnacionalizações
geram mais remessa de lucros, mais
déficit em transações correntes, mais
necessidade de atrair capital

estrangeiro para cobrir o déficit, gerando
um círculo vicioso que redundará em
falência do país, esvaindo o pré-sal sem
retorno para o Brasil.”
“O lucro do pré-sal tem que ser
reinvestido no desenvolvimento
nacional, o que não ocorrerá se ele for
entregue ao cartel internacional. O
leilão de Libra é uma forma de
privatização, cujo valor supera todas
as de FHC. Nesse sentido, Dilma
estará cometendo um erro até maior
do que os de FHC.”
Para ler a íntegra do artigo,
acesse o sítio www.viomundo.com.br,
seção denúncias, data de 14/09/2013.

BANCO DO BRASIL - I

Negociação frustra
funcionalismo
A negociação marcada para a
segunda-feira, 16, pela diretoria do
Banco do Brasil, trouxe boas
expectativas ao funcionalismo do
banco. Estaria a diretoria disposta a
negociar com a seriedade exigida?
Afinal, seria a quarta rodada de
negociação da pauta específica.
Porém, essa expectativa não
se confirmou; o que se viu foi
frustração. O banco propôs avanços
importantes em questões sociais, mas
esquivou-se de apresentar resposta
para as principais reivindicações de
seus trabalhadores.
BANCO DO BRASIL - II

CEBB chama
funcionários à greve
Entre
as
propostas
apresentadas pelo BB estão:
- Elevação da licença adoção para
homens
solteiros
(família
monoparental) ou com união estável
homoafetiva, de 30 para 180 dias;
- Aumento do valor da bolsa dos
estagiários, de R$ 332,97 para R$
570,00; e
- Vacina contra a gripe para todos os
funcionários.
Por considerar insuficiente a
proposta do Banco do Brasil, a CEBB
(Comissão de Empresa dos
Funcionários do BB) está chamando
os funcionários a aderirem à greve da
categoria que começa amanhã em
todo o país. Vem pra luta bancário!
Agora é greve!
Na página do SEEB-PF na
Internet, pode ser lida matéria completa
sobre a negociação de segunda-feira.
PIADINHA
O sujeito vai à cartomante. Ela olha
atentamente a bola de cristal e fala:
- Vejo que o senhor tem dois filhos.
- A senhora está enganada. Eu tenho
quatro filhos.
- Isso é o que o senhor pensa.

