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CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS

No Dia Nacional de Luta, 15/09,
ocorreram paralisações em todo o país
Atendendo à convocação do
Comando Nacional dos Bancários,
sindicatos de todo o país realizaram,
na segunda-feira, 15, um Dia Nacional
de Luta. Em várias cidades ocorreram
paralisações com o retardamento da
abertura de agências bancárias em até
duas horas. Em Passo Fundo, o

sindicato paralisou duas agências do
Itaú até às 12 horas.
As paralisações serviram
como recado aos banqueiros de que a
categoria bancária irá à greve, outra
vez, se a Fenaban não apresentar
uma contraproposta satisfatória na
sexta-feira, 19.

BANCO DO BRASIL

Na terceira reunião de negociação,
o tema debatido foi Remuneração
Na sexta-feira, 12, foi realizada
a terceira reunião de negociação com
a diretoria do Banco do Brasil.
Remuneração foi o tema discutido e
entre os itens abordados tivemos os
seguintes:
PCR - mudança dos interstícios entre
os níveis, dos atuais 3% para 6%;
inclusão dos escriturários na carreira
de mérito; mudança da pontuação de
cada grupo; retroatividade do mérito
dos caixas a 1998.
Retorno das substituições - desde
2007, o banco cassou as substituições,
recorrendo à chamada lateralidade,

que traz prejuízos ao trabalhador e ao
banco. Além de abrir espaço aos
desvios de função, a lateralidade ainda
impede a formação de novos
comissionados com experiência
suficiente para ocuparem os cargos.
Gerência média - foi reivindicada a
melhoria dos VR, a equiparação dos
gerentes de relacionamento do
carteirão com os demais gerentes de
atendimento personalizado e dos
gerentes de grupo com os de setor.
Matéria completa sobre a
negociação do dia 12 pode ser lida na
página do SEEB-PF na Internet.

ARGENTINA - I

O Neoliberalismo, sim, levou
o país à falência, em 2001
Por que a mídia hegemônica
insiste em dar a Argentina como
falida? Esta foi a segunda pergunta
que fizemos no C&N 3000.
Para buscarmos a resposta,
devemos voltar no tempo, ao ano de
2001. Naquela época, sim, até se
poderia afirmar que a Argentina
estava falida. O país estava “no fundo
do poço” devido às políticas
neoliberais, de privatizações,
desregulamentações
e
de
liberalização da economia, impostas
pela ditadura civil-militar (1976-1983)
e pelo governo corrupto de Carlos
Menem.

Tais políticas foram adotadas
em benefício do grande capital e
trouxeram nefastas consequências ao
povo vizinho.
A Argentina conseguiu se
recuperar desta quebra, porque deixou,
ainda que apenas parcialmente, de
implementar tais políticas. O governo
que assumiu em 2003, de Nestor
Kirchner, adotou uma postura de mais
independência e maior autonomia em
relação aos ditames do FMI. A
Argentina tornou-se, então, uma “filha
desobediente”.
É aí que está o problema. Veja
na matéria ao lado.

SINDICATO

2º Campeonato de
Futebol Society
Os resultados da primeira rodada
A primeira rodada do 2º
Campeonato de Futebol Society dos
Bancários, realizada no sábado, 13,
teve os seguintes resultados:
Bradesco C 2 x 3 Bradesco A
Santander 4 x 3 Itaú
CEF-Passo Fundo 1 x 2 Banrisul
Bradesco B 2 x 3 CEF Tapejara.
Devido ao feriado de 20 de
setembro, no próximo sábado não
haverá rodada.
ARGENTINA - II

A autonomia é o crime
Porta-voz dos interesses do
imperialismo e do grande capital, a
mídia hegemônica cumpriria seu papel.
Não se podia deixar que o exemplo
argentino,
de
desobediência,
proliferasse; outros países poderiam
querer seguir pelo mesmo caminho.
Assim, era preciso denegrir a imagem
da Argentina perante o mundo. Era
preciso assustar os demais povos; se
seguissem o mesmo caminho, iriam
falir também. Esse era o recado que a
mídia queria passar.
Em suma, para os países que
dominam o mundo, é a autonomia, direito
inalienável de qualquer povo, o crime.
Qualquer governo, qualquer povo que
ousar seguir este caminho passará a ser
acossado pela mídia hegemônica,
quando não for invadido e submetido a
“bombardeios humanitários”. Sempre
em nome da democracia, dos direitos
humanos, da democracia, do livre
mercado, do combate ao terrorismo e
ao narcotráfico, ou qualquer outro
pretexto conveniente à manutenção do
domínio imperial.
PIADINHA
- Mamãe, hoje eu tive aula de educação
sexual!!
- Que ótimo, filhinho, o que você
achou?
- Legal, pena que as carteiras sejam
tão desconfortáveis.

