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SINDICATO

Sindicato reuniu-se com a Sureg
Na quarta-feira, 30/04, os
diretores do SEEB-Passo Fundo,
Nelson Fazenda e Setembrino Dal
Bosco, estiveram reunidos com a
Superintendência Regional do Banco
do Brasil. Os diretores relataram ao
Superintendente, Sr Vilson Ames, os
problemas que vêm acontecendo na
agência Bairro São Cristóvão. Eles
lembraram o caso recente da agência
do Banrisul, que foi paralisada, e
deixaram claro que o Sindicato tem
atuado de forma enérgica contra o
assédio moral, mas que, no BB,
apesar de propostas de ações mais
firmes, a entidade seguiria a praxe.
Normalmente, aparecendo as

reclamações dos funcionários, faz-se,
em primeiro lugar, uma reunião com o
gestor. Se os problemas continuam,
o passo seguinte é uma reunião com
o Superintendente. Se mesmo assim
a solução não aparecer, o Sindicato
passa, então, às ações mais
contundentes. Os sindicalistas ainda
propuseram que seja feita uma
pesquisa de clima na agência.
O Superintendente do BB
afirmou já ter constatado que, onde o
clima está ruim, também a
produtividade da dependência não
prospera e se comprometeu a buscar
solução para os problemas
apresentados.

DIA DO TRABALHADOR - I

Estados Unidos, 1º de maio de 1886
A origem do Dia doTrabalhador
remonta a 1º de maio de 1886.
Naquele dia, os trabalhadores
iniciaram uma greve em várias
cidades dos Estados Unidos. A
reivindicação principal: redução da
jornada de trabalho para 8 horas
diárias. Naquela época, as jornadas
se estendiam por 13, 15 e até mesmo

17 horas diárias.
No quarto dia da greve, os
patrões de Chicago chamaram a
polícia para reprimir a enorme massa
de trabalhadores que compareceu ao
comício na Praça Haymarket. O
resultado foi uma carnificina: mais de
uma centena de mortos, inclusive
mulheres e crianças.

DIA DO TRABALHADOR - II

Os Mártires de Chicago
Os líderes do
movimento,
Oscar
Neebe, George Engel,
Michael Schwabb, Albert
Parsons, Louis Linng,
August Spies,Samuel
Fielden e Adolph Fischer,
foram presos.
O julgamento uma farsa comprovada
anos mais tarde pelo
próprio governo do Estado
de Illinois, que declarou
inocentes todos os oito
trabalhadores - foi
acelerado e, já em
novembro
do
ano
seguinte, saía a sentença.
Engel, Parsons, Spies,

Fischer e Linng foram
condenados à morte na
forca.
Os quatro
primeiros
foram
executados e Linng
suicidou-se na prisão, na
véspera.
Fielden e
Schwabb pegaram prisão
perpétua e Neebe,15 anos
de reclusão.
Em um encontro
internacional
de
trabalhadores realizado na
França, em 1889, os
participantes decidiram
designar o 1º de maio
como Dia do Trabalhador
em homenagem aos
mártires de Chicago.

Reunião da Diretoria
acontece amanhã
A reunião ordinária da Diretoria
Colegiada do SEEB-Passo Fundo, do
mês de abril/2014, acontecerá
amanhã, primeiro sábado de maio, 03/
05, a partir das 9 horas. Diretoras e
diretores estão convocados. A reunião
é aberta à participação de qualquer
bancária ou bancário.
IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

II Censo da Diversidade
foi prorrogado até 09/05
Foi prorrogado até o dia 9 de
maio, o prazo para que bancárias e
bancários respondam as questões do
II Censo da Diversidade.
O
questionário segue disponível no sítio
www.febraban-diversidade.com.br.
Participe!
PIADINHA
O médico observa o exame do
paciente e diz:
— Sinto muito. O senhor só tem mais
três meses de vida.
— Não pode ser! É muito pouco tempo,
eu nem vou conseguir pagar a consulta.
— Bem, nesse caso eu lhe dou mais
três meses.
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