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MOVIMENTOS SOCIAIS - I

BANRISUL

Plebiscito Popular sobre a Reforma
do Sistema Político começa hoje
Começa nesta segunda-feira e
se estende até domingo, 7 de
setembro, o Plebiscito Popular que vai
perguntar se o povo brasileiro é
favorável à instalação de uma
Assembleia Nacional Constituinte
Exclusiva e Soberana para reformar o
sistema político do país.
Dada a importância da reforma
política, diversas organizações e

movimentos sociais do Brasil,
sindicatos de trabalhadores incluídos,
uniram forças para a organização da
consulta popular. O plebiscito não tem
força de lei, mas funcionará como um
importante instrumento de pressão do
povo sobre o Governo Federal e o
Congresso Nacional, no sentido de que
encaminhem, efetivamente, a criação
da assembleia constituinte.

Cada vez mais, o poder do dinheiro
decide quem serão os eleitos
trabalhadores vir a ser eleito, vai se
tornando cada vez mais remota. O
resultado do poder do dinheiro de
decidir quem serão os eleitos
podemos constatar na composição
do Congresso Nacional. Dos 594
deputados e senadores, 273 são
empresários e 160 são ruralistas,
sobrando apenas 91 parlamentares
que são considerados representantes
das causas populares.
Esses são apenas alguns dos
motivos que mostram a urgência de
uma reforma política no Brasil.

CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS

Bancos nada apresentaram no tocante a
segurança e igualdade de oportunidades
A segunda rodada de
negociações do Comando Nacional
dos Bancários com a Fenaban foi
realizada nos dias 27 e 28 de agosto.
As discussões, que abordaram os
temas segurança e igualdade de
oportunidades, não trouxeram avanços.
Relatos sobre essa rodada podem ser
lidos na página do SEEB-PF na Internet.
Calendário
O calendário de negociações
com os bancos prevê as seguintes
rodadas:
1º/09 - Segunda rodada de
negociação específica com o BB;

Na quinta-feira, 29/08, a FetrafiRS enviou ofício ao presidente do
Banrisul, Túlio Zamin, reivindicando que
o banco marque, imediatamente, a
primeira reunião de negociação da pauta
específica de seus funcionários.
Enquanto a Fenaban e a CEF já
realizaram duas reuniões cada e o BB
vai realizar a segunda hoje, a diretoria
do Banrisul ainda “não se coçou”.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

MOVIMENTOS SOCIAIS - II

A influência do poder
econômico sobre as eleições no Brasil
é cada vez maior. Conforme a Justiça
Eleitoral, os gastos declarados por
todos os candidatos às eleições
cresceram nada menos que seis
vezes, em apenas oito anos, pulando
de R$ 800 milhões para R$ 4,8
bilhões. Ainda conforme a JE, os 513
deputados eleitos em 2010 gastaram,
em média, 12 vezes mais que o
restante dos candidatos.
Ou seja, a chance de um
candidato que represente, de fato, os

Fetrafi-RS cobra
negociações

02/09 - Negociação específica com o
Santander;
03/09 e 04/09 - Terceira rodada de
negociação com a Fenaban;
10/09 e 11/09 - Quarta rodada de
negociação com a Fenaban;
12/09 - Terceira rodada de negociação
específica com o BB.
Até o momento, os banqueiros
não fizeram mais do que repetir a
intransigência demonstrada em anos
anteriores.
Portanto, vai se
conformando no horizonte a
possibilidade de uma nova greve da
categoria bancária.

Sem avanços na 2ª
reunião de negociação
A segunda rodada de
negociação da pauta específica dos
funcionários da Caixa Econômica
Federal foi realizada na sexta-feira, 29/
08. O encontro terminou sem avanços.
A CEF não apresentou contraproposta
às demandas relativas à Funcef, aos
aposentados e à isonomia de direitos.
Na página do SEEB-PF na Internet,
pode ser lida matéria sobre a
negociação.
BANCO DO BRASIL

Segunda negociação
acontece hoje
Na primeira negociação com o
Banco do Brasil, realizada no dia 22/08,
foi discutido o tema Saúde e Condições
de Trabalho. O representantes do BB
não apresentaram contraproposta às
demandas relativas a novas
contratações, Gedip, licença saúde e
descomissionamentos, PSO e Cassi. A
segunda negociação acontece hoje e
vai debater o tema Segurança e Igualdade
de Oportunidades. Um relato da
primeira negociação pode ser lido na
página do SEEB-PF na Internet.
PIADINHA
O filho pergunta para o pai:
- Papai, quanto custa para casar?
E o pai responde:
- Nao sei, filho, ainda estou pagando...

