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MOVIMENTO SINDICAL

Conferência aprovou proposta de 10%
de aumento real somados à inflação

A 17º Conferência Estadual
dos Bancários foi realizada no sábado,
04, em Porto Alegre. Participaram da
conferência, 466 bancárias e
bancários, sendo 312 homens e 154
mulheres. Foi garantida, portanto, a
cota de gênero minima de 1/3.
Quanto ao índice de reajuste
salarial a ser reivindicado, a maioria dos
presentes escolheu a proposta que
prevê aumento real de 10% somados

à inflação (estimada em mais de 9%).
Como estratégia de campanha, foi
mantida a mesma dos últimos anos:
mesa única na Fenaban e negociações
específicas concomitantes com os
bancos públicos.
A colega do Banrisul, Danissieli
Fernanda Paz, e dezesseis diretoras
e diretores compuseram a delegação
que representou o SEEB-Passo Fundo
e Região na conferência.

BANCO DO BRASIL

Em negociação, banco aceitou alterar
a IN sobre jornada e ponto eletrônico

Na quarta-feira, 01/07, a
Contraf-CUT e o Banco do Brasil
realizaram uma reunião de
negociação. Na pauta, as alterações
na Instrução Normativa 361 estiveram
reunidos reivindicadas por muitos
funcionários. Esta IN foi alvo de muitas
reclamações do funcionalismo do BB.
Com as alterações acordadas,
fica preservado o costume de os

funcionários fazerem as refeições no
local de trabalho. O texto que
considera fraude a permanência do
trabalhador na dependência do banco
nos casos em que esteja trabalhando
fora do ponto também sofreu
alterações. O limite de cinco minutos
para o registro no ponto eletrônico
também está sendo alterado; passará
a valer o limite anterior.

DE OLHO NA MÍDIA - I

O TTIP, o TPP e o TiSA e o avanço da
“governança global”, por Pepe Escobar
A
mídia
hegemônica,
prudentemente, nem cita o termo
“governança global”. Por isso, neste
C&N reproduzimos mais alguns trechos
do artigo O mito do ‘livre comércio’
global do jornalista Pepe Escobar:
“O coração da matéria desses
três mega-acordos – TTP, TTIP e TiSA
– corresponde exatamente ao modelão
do sonho do grupo de Bilderberg:
‘governança’ empresarial global. TIP,
TTP e TiSA são, na verdade, como três
cabeças da mesma Hidra: todos esses
tratados seguem a mesma lógica
geoestratégica de uma OTAN
comercial – trans-Atlântico e transPacífico: o ‘ocidente contra o resto’. Não
por acaso, todos os países BRICS

estão excluídos. E não surpreende que
as negociações sejam secretas: a tal
‘governança empresarial global’ de
Bildeberg não é exatamente um
sucesso em todas as latitudes.”
O jornalista conta que, no
âmbito da Parceria Trans-Pacífico
(TPP) “Washington não oferece
nenhuma melhoria de acesso aos
mercados existentes nem oferece
novos mercados. A TPP deixa de fora
a China, completamente – o que é
ridículo. Pequim é hoje a principal
parceira comercial de muitas das
nações envolvidas na TPP. E a chave
do acordo TPP é as empresas
comerciais imporem a lei delas para os
direitos de propriedade intelectual.”

SINDICATO

Clínica Peso e Saúde
firmou convênio

A Clínica Peso e Saúde firmou
convênio com o SEEB-Passo Fundo
e Região. Pelo convênio, bancárias
e bancários associados à entidade, e
seus dependentes, terão o direito a
30% de desconto no valor da consulta
nas áreas de nutrição, psicologia,
fisioterapia e fonoaudiologia.
A Clínica Peso e Saúde está
localizada na Avenida Brasil, nº 894,
sala 202, centro. O telefone para
contato é (54)3046-1238.
DE OLHO NA MÍDIA - II

Onde ler o artigo de
Pepe Escobar

A
mídia
hegemônica
praticamente nada divulga sobre os
grandes acordos de “livre comércio”
que estão sendo negociados,
secretamente, a portas fechadas, com
a preponderância dos governos dos
países ricos. Acordos que trarão
impactos altamente negativos para
trabalhadores, micro, pequenos e até
médios empresários e agricultores.
Acordos que nada têm de livre comércio
e que visam garantir reserva de
mercado e lucros sempre maiores para
as grandes corporações.
Em
detrimento dos direitos da esmagadora
maioria da população do planeta.
O que está sendo discutido
nestes acordos, portanto, tem grande
interesse para todos nós. Por isso, vale
a leitura da íntegra do artigo de Pepe
Escobar. Para tanto, acesse http://
redecastorphoto.blogspot.com.br/2015/
06/pepe-escobar-o-mito-do-livrecomercio.html.
PIADINHA
Dois loucos estão sentados na rua,
quando um olha pro céu e diz:
- Olha lá o avião do presidente.
O outro questiona:
- Esse não é o avião do presidente.
Se fosse, teria uma moto na frente e
outra atrás.

