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LUTAS GERAIS - I

Vitória dos Técnicos de Enfermagem
Depois de quatro dias de greve as trabalhadoras [es] técnicas
[os] de enfermagem do Hospital
São Vicente de Paulo dobraram a
intransigência da Direção do hospital. Foi uma vitória conquistada
com muita união e luta daquela
categoria e do movimento sindical
no geral, que não hesitou em apoiar e prestar a solidariedade operária à greve.
Dos quatro principais itens de
pauta, três foram atendidos totalmente: reajuste de 21,5 %, pago
de forma parcelada até dezembro
de 2014; Contratação de novos
funcionários e plano de saúde. O

Nº 2942

terceiro item da pauta reivindicatória referia-se a redução da jornada
de trabalho para 36 horas semanais. Embora não tenham conseguido avançar na redução da jornada de trabalho, a Assembleia
que deliberou pelo fim da greve,
deliberou também que este item
será a principal reivindicação na
Campanha Salarial de 2015.
O Sindicato dos Bancários
esteve lado a lado, desde o início
da greve, junto com as [os] trabalhadoras [es] da saúde prestando
o apoio e a solidariedade da nossa
categoria às suas justas e legítimas reivindicações.
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CEF

ERRATA
No C&N n° 2931, 10 de janeiro de 2014, matéria “Verão vira tormento para os bancários”, erramos
ao publicar que o órgão da CEF
que estava com problemas no ar
condicionado era o GIRET. Na realidade o órgão que apresentava tal
problema, era o GIDUR. Notícia
corretamente publicada no C&N
2915, 13 de novembro de 2013, na
matéria “GIDUR: o verão está chegando e o sufoco por causa do calor também”. Ressaltamos que o
problema foi solucionado pela CEF.

LUTAS GERAIS - II

Rodoviários de Porto Alegre continuam firmes na greve...
Na mesma semana estourou, em Porto Alegre, a greve dos
Rodoviários. As principais reivindicações daqueles trabalhadores
são: redução da jornada de trabalho para 36 horas; manutenção do
plano de saúde; aumento no vale
alimentação de R$ 16,00 para R$
20,00 e 14 % de reajuste salarial.
Embora no início a categoria
tenha cumprido a lei de greve e
30% dos ônibus circulassem o prefeito Fortunati e os barões do
transporte de Porto Alegre, ao invés de negociar com os grevistas
optaram por entrar na justiça exigindo que 70% da frota estivessem
nas ruas. A justiça não apenas
atendeu as reivindicações da patronal como deliberou uma multa
de R$ 50.000,00/dia e a posteriori,

R$ 100.000,00/dia ao movimento.
A decisão da justiça apenas radicalizou a greve e em Assembleia
os Trabalhadores [as] decidiram
que a paralisação seria de 100% a
partir do dia seguinte.
Demonstrando responsabilidade, os rodoviários apresentaram
contraproposta, negada de pronto
pelos barões do transportes e sequer apreciada pela justiça, de
100% dos ônibus nas ruas, com
catraca livre, enquanto durarem as
negociações.
A força da greve forçou a patronal a apresentar nova proposta:
7,5% de reajuste e vale alimentação de R$ 19,00 também rejeitada
em Assembleia. A Greve continua
e pela disposição de luta dos trabalhadores [as] será até a vitória.

...e outras categorias já se mobilizam.
Concomitante as lutas dos
técnicos de enfermagem de Passo
Fundo e dos Rodoviários de Porto
Alegre, os trabalhadores dos correios entraram em greve contra a privatização do seu plano de saúde e
os trabalhadores da saúde de Porto
Alegre se mobilizam em defesa de
seus direitos.
Na região, a reboque da vitória dos técnicos de enfermagem do
HSVP, os Trabalhadores da Saúde
de Erechim se mobilizam para deliberar greve a partir do dia 07/02. O
ano promete para a Classe Trabalhadora e o Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região estará lado a lado, prestando apoio e
solidariedade a luta dos trabalhadores [as]. Que 2014 seja um ano de
muita mobilização e luta e, sobretudo vitórias!
PIADINHA
P: Por que é preciso mais de 1
milhão de espermatozoides para
fecundar um óvulo?
R: Porque eles nunca param para
pedir informação .

