Sexta-feira
Informativo do Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região - CUT

www.bancariospassofundo.org.br

Nº 3023

21 / novembro / 2014

secretaria@bancariospassofundo.org.br

3601-2785 ou 3601-2786
__________________________________________________________________________________________________

CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS - I

Sobre a necessária negociação dos
dias parados de uma greve
Ao encerrar-se uma greve, a pauta de reivindicações dos trabalhadores
nunca terá sido será plenamente satisfeita
No C&N anterior, ressaltamos
o avanço obtido pela categoria
bancária, nas últimas duas
campanhas, na negociação das horas
de greve. Quando do encerramento
de uma greve, a reposição dos dias
parados - se ela vai acontecer e de que
forma se dará - é sempre um ponto de
extrema importância nas negociações
entre trabalhadores e patrões.

Trata-se de mais um item de
barganha, um trunfo, podemos afirmar,
que os patrões têm nas mãos. Isso
implica em que a pauta de
reivindicações dos trabalhadores
nunca sairá de uma negociação
plenamente satisfeita. Para não
sofrerem retaliações, os trabalhadores
terão que negociar e ceder, em um ou
outro ponto, aos patrões.

CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS - II

Dias parados: retaliações dos patrões
podem inviabilizar a mobilização futura
Ao negociarem os dias
parados de uma greve, os
trabalhadores precisam tensionar ao
máximo os patrões para que não haja
retaliações, pois elas vão,
inevitavelmente, impactar de forma
negativa nas mobilizações futuras. O
trabalhador que tiver salário
descontado, por exemplo, dificilmente
sentir-se-á estimulado a mobilizar-se
e ir à greve no período seguinte.
Se uma mobilização nunca
está dissociada das anteriores, como

sabemos, é crucial negociar bem os
dias parados. Também sabemos que
o refluxo ou a não mobilização dos
trabalhadores implica em abrir o
flanco às retaliações dos patrões. A
história da luta dos trabalhadores
confirma isso.
No próximo C&N, vamos
relembrar os prejuízos que a
categoria bancária teve, quando, na
década de 1990 - notadamente de
1995 a 2002 -, viu sua capacidade de
mobilização declinar bastante.

PASSO FUNDO

Servidores públicos municipais seguem
na luta contra a caça a seus direitos
Na quarta-feira, os servidores
públicos municipais demonstraram,
outra vez, sua força coletiva. Os
trabalhadores deram sequência a sua
mobilização contra a retirada de
direitos proposta pela atual
administração da Prefeitura de Passo
Fundo. À tarde, às 15 horas, o plenário
da Câmara de Vereadores ficou
completamente lotado.
Os servidores foram até lá para
pressionar os vereadores a rejeitarem
o projeto que corta o ticket-refeição dos
aposentados, dos funcionários em

férias e dos afastados por doença.
Havia a possibilidade de que o projeto
fosse votado naquele dia. Sentindo a
pressão popular, os vereadores
firmaram o compromisso de apreciar
o projeto na próxima segunda-feira, 24,
de rejeitá-lo e devolvê-lo à
administração.
Solidariedade de classe -Também
nessa manifestação, o SEEB-Passo
Fundo esteve presente, levando a
solidariedade e o apoio da categoria
bancária à luta dos trabalhadores da
prefeitura.

HSBC

Não haverá mais
demissões em 2014
Na negociação realizada com
na terça-feira, 18, o HSBC se
comprometeu a não demitir mais
trabalhadores neste ano. O banco
também vai reverter as demissões
irregulares, de bancários em
estabilidade pré-aposentadoria,
grávidas, afastados por motivos de
saúde ou portadores de doenças
crônicas.
Além disso, o HSBC vai garantir
aos demitidos, por um período adicional
de três meses, a cesta alimentação. O
acesso ao plano de saúde também será
estendido por um período de três
meses além do previsto na CCT. O
banco se comprometeu a respeitar
essa regra até abril de 2015.
SEGURANÇA

Polícia Federal
multou 16 bancos
Na 103ª reunião da Comissão
Consultiva para Assuntos de
Segurança Privada (CCASP), realizada
na quarta-feira, 19, a Polícia Federal
multou 16 bancos por falhas na
segurança de agências e postos de
atendimento bancário. Conforme o sítio
da Contraf-CUT na Internet, entre
outras infrações a PF detectou
“equipamentos inoperantes, número
insuficiente e até ausência de vigilantes,
falta de rendição de vigilantes no horário
de almoço, vigilantes desarmados e
com munição vencida, e cerceamento
a policiais federais para fiscalizar
estabelecimentos dos bancos”.
Pela magnitude do valor das
multas, os bancos mais multados
foram o Itaú, o Bradesco, o Banco do
Brasil e o Santander.
PIADINHA
Um homem conta ao amigo:
- Minha mulher está fazendo a dieta
das três semanas.
- Que interessante. E quanto ela já
perdeu?
- Duas semanas.

