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CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS - I

Bancários do RS aprovaram reajuste
equivalente à inflação mais 10%
No final de semana, dias 31/05
e 1º/06, aconteceu a 16ª Conferência
Estadual dos Bancários do Rio Grande
do Sul, que teve a participação de 472
bancárias e bancários de todo o Estado.
Índice de reajuste - um dos itens mais
esperados pela categoria, o índice de
reajuste a ser reivindicado aos
banqueiros, aprovado pela maioria dos
participantes da conferência, é
composto da seguinte forma: inflação
do período (1º/09/13 a 31/08/14)

somado a 10% de aumento real.
Metas - este é outro item importante,
que tem relação direta com as
condições
de
trabalho
e,
consequentemente, com a saúde dos
trabalhadores. Os bancários vão
intensificar a luta contra as metas
abusivas.
Nos próximos C&N, traremos
mais informações sobre as
resoluções da 16ª Conferência
Estadual.

CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS - II

Juremir Machado da Silva palestrou
sobre o Golpe de Estado de 1964
A mídia e os intelectuais “chafurdaram na lama do golpe”, disse Juremir
No sábado pela manhã, os par- tou-se de uma ditadura midiático-citicipantes da 16ª Conferência Esta- vil-militar e que teria durado não 21,
dual dos Bancários assistiram a uma mas 25 anos.
Segundo Juremir, igreja,
palestra do jornalista e escritor
Juremir Machado da Silva. O jorna- empresários, mídia e intelectuais
lista falou sobre o Golpe de Estado apoiaram ativamente a quebra do
de 1964 que derrubou um governo regime constitucional e a instalação
democraticamente eleito para insta- da ditadura. A mídia e os intelectuais
lar no poder uma ditadura. Para ele, “chafurdaram na lama do golpe”,
essa ditadura não durou até 1985, pois insuflaram e construíram o ammas até a primeira eleição presiden- biente para a derrubada do
cial após o golpe, que foi realizada presidente João Goulart e a
em 1989. Juremir sustenta que tra- justificaram.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Contraf cobrou medidas para que sejam
melhoradas as condições de trabalho
Na quarta-feira, 28, a Comissão
Executiva dos Empregados da Caixa
Econômica Federal (CEE/Caixa) e a
Contraf-CUT estiveram reunidas com
representantes da diretoria da empresa. Na reunião, os dirigentes sindicais voltaram a cobrar a adoção de
medidas para que sejam melhoradas
as condições de trabalho dos funcionários da CEF. Os sindicalistas demonstraram preocupação com a diminuição das contratações pela Caixa e o tamanho das dotações

estabelecidas para as unidades novas e também as antigas. Os representantes da CEF contestaram essa
diminuição afirmando que, em pouco mais de dois anos, a empresa
aumentou seu quadro em 16,9%. A
gestão por desempenho e o estágio
probatório também foram assuntos
debatidos na reunião.
Na página do SEEB-Passo
Fundo na Internet, pode ser lida matéria completa sobre a negociação do
dia 28.

BANCOS PÚBLICOS FEDERAIS

Sobre os Encontros
Estaduais do BB e CEF
Também no final de semana, no
sábado à tarde, foram realizados os
Encontros Estaduais dos Funcionários
do
Banco
do
Brasil e da Caixa Econômica Federal.
Entre os participantes, 53 eram
funcionários do BB e 80 da CEF. No
próximo C&N, traremos mais
informações sobre os encontros,
enfatizando as principais resoluções
aprovadas pelos trabalhadores.
LEI DAS FILAS

Em SP, Procon
multou vários bancos
Em São Paulo (SP), 29 agências bancárias de vários bancos foram
multadas pelo Procon, por demora no
atendimento e desrespeito à Lei das
Filas. O total das multas pode chegar a R$ 7,4 milhões. Neste mês de
maio, o Procon monitorou, em dias
de pico e normais, 83 agências contra as quais haviam queixas
registradas por clientes e usuários no
atendimento do órgão. O Bradesco
foi, disparado, o campeão no número de unidades autuadas: nada menos que 19. O Santander foi o segundo banco mais multado, com 5
agências. Também foram multados
o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, com 3 e 2 unidades,
respectivamente.
PIADINHA
- Já tive três sogras - disse o Zé ao
amigo.
- E o que aconteceu com elas?
- Ah! a 1ª, "tadinha" comeu abobrinha
envenenada...
- E a outra? quis saber logo o Zé!
- A 2ª também morreu depois de comer
abobrinha envenenada...
- Também? E a terceira?
- Esta morreu de paulada.
- Paulada? Mas como? Por que?
- Ela não quis comer abobrinha
envenenada!

