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CONDIÇÕES DE TRABALHO - I

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Mais agências são paralisadas por
problemas nos sistemas de refrigeração
Nos últimos dias, o movimento
sindical foi obrigado a intervir e paralisar
mais agências por problemas nos
sistemas de refrigeração. Na segundafeira, 19, foram fechadas duas
agências do Banco do Brasil em
Peruíbe e Itanhaém, litoral sul de São
Paulo. Somente nem 2015, o SEEBSantos já paralisou outras cinco
agências, uma do Santander e quatro
da CEF pelo mesmo problema.

Também naquele dia, o SEEB-São
Paulo paralisou quatro agências do BB:
Pirituba, Freguesia do Ó, Mutinga e
Jaguará.
Já no dia 20, foi a vez do
SEEB-Piracicaba fechar uma agência
do Itaú. A agência de Santa Bárbara do
Oeste, também do Itaú, que havia sido
fechada no dia 14, foi reaberta na terça.
A agência da CEF em Capivari passou
a segunda-feira fechada.

CONDIÇÕES DE TRABALHO - II

Problemas com refrigeração no
BB ainda não foram solucionados
Os problemas na refrigeração
da sala de autoatendimento do prédio
do Banco do Brasil no centro da cidade
ainda não foram solucionados. Como
afirmamos no C&N nº 3033, os novos
aparelhos chegaram já faz mais de um
mês, mas ainda não foram instalados.
O problema nessa sala
arrefeceu significativamente nos
últimos dias por conta da diminuição do
afluxo de pessoas e também das
temperaturas. Porém, as previsões
mostram que as altas temperaturas

devem voltar a subir bastante nos
próximos dias. Também a sala de
autoatendimento voltará a ficar cheia,
como sempre acontece nos finais e
inícios de mês cada mês. Assim o
problema deve voltar a se pronunciar
com força.
O SEEB-Passo Fundo tem
aguardado,
pacientemente,
providências da parte dos responsáveis
do BB. Se elas não vierem, não está
descartada medida semelhante à já
adotada por outros sindicatos.

DE OLHO NA MÍDIA

A liberdade de expressão defendida
não inclui Julian Assange
O atentado terrorista contra a
revista satírica francesa, Charlie
Hebdo, foi também um ataque à
liberdade de expressão. É o que
passaram a repetir os órgãos da mídia
hegemônica reverberando afirmações
dos governos dos Estados Unidos e
de alguns países da Europa.
Vindo de quem vêm, essas
afirmações revelam a imensa hipocrisia
desses governantes. Os governos da
Suécia, da Inglaterra e dos EUA estão
envolvidos até o pescoço em um caso
bem atual de restrição da liberdade de
expressão. Trata-se do australiano

Julian Assange. Assange está “preso”
há dois anos e meio na embaixada do
Equador, em Londres. Ele é acusado,
na Suécia, pasmem, por ter feito sexo
sem camisinha com duas prostitutas,
ferindo as leis do país.
O problema real com Assange,
porém, nada tem a ver com o não uso
de camisinha. Como editor do
Wikileaks, ele “cometeu o crime” de
divulgar milhares de documentos dos
governos dos EUA. Tais documentos
expõem boa parte dos crimes e
atrocidades que as forças armadas
desse país têm cometido mundo afora.

Contra a abertura
do capital
Bancários da Bahia e de Sergipe
organizaram manifestações
Na
terça-feira,
20/01,
funcionários da Caixa Econômica
Federa da Bahia e de Sergipe
realizaram um Dia de Luta em Defesa
da Caixa.
As manifestações
ocorreram em dez cidades. Portando
faixas com os dizeres “Caixa 100%
Pública” e “Contra a abertura de capital
da Caixa”, os trabalhadores foram para
a frente das agências da CEF. Eles
fizeram questão de mostrar à
sociedade baiana e sergipana que se
opõem, radicalmente, à proposta de
venda de ações da empresa aventada
pela presidente Dilma Roussef.
MOVIMENTO SINDICAL

Servidores municipais
obtêm vitória
Após uma greve de mais de 20
dias em que derrotaram a
administração municipal na Câmara de
Vereadores, os Servidores [as] Públicos
Municipais de Passo Fundo venceram
também na justiça a sanha do Prefeito
Luciano e sua pacotilha de garfar direitos
dos trabalhadores [as] para fazer caixa
e entregar ao capital. Por decisão
judicial, eles irão receber na totalidade
o ticket alimentação que não havia sido
pago no último dia 15. Na terça-feira,
20, a Justiça deferiu o pedido liminar
suspendendo a eficácia do Decreto
Municipal autoritário do prefeito.
No próximo C&N, tornaremos a
abordar esse assunto enfatizando a
coragem de lutar demonstrada pelos
trabalhadores da Prefeitura Municipal.
PIADINHA
Um chimpanzé jovem pergunta a um
dos mais velhos o que é reflexo
condicionado. O chimpanzé mais
velho responde:
- Ao pressionar este botão vermelho
um idiota com um casaco branco vai
abrir a porta e nos trazer bananas.

