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BRADESCO - I

Segunda reunião de negociação da
minuta específica aconteceu ontem

No dia de ontem, dirigentes da
Contraf-CUT e da Comissão de
Organização dos Empregados do
Bradesco (COE) estiveram reunidos
com a diretoria do Bradesco. Na
pauta, a negociação da minuta
específica de reivindicações dos

funcionários do banco, quando o
debate foi focado nas cláusulas 2 e
8. A cláusula 2 se refere ao combate
às metas abusivas e à melhora das
condições de trabalho. A cláusula 8,
ao parcelamento do adiantamento de
férias.

BRADESCO - II

Dirigentes sindicais questionaram a
política de cerceamento a clientes

Na reunião de ontem, os
dirigentes
da
Contraf/COE
questionaram a política de
cerceamento de clientes adotada pelo
Bradesco. Os sindicalistas afirmaram
que tal política tem exposto os
trabalhadores a estresse e à agressão,
física, moral e psicológica. Esta
GRÉCIA

política, frisaram os dirigentes,
contraria o determinado pelo Banco
Central em sua norma 3694/09.
Foi questionado também o
reenquadramento das contas
exclusive. Os funcionários denunciam
que essa medida tornou ainda mais
difíceis as condições de trabalho.

Não é Não! OXI é muito mais!

Não passou sequer uma
semana entre o sonoro “NÃO” [62%]
do povo grego à Tróica [BCE, FMI e
UE] para o governo Alexis Tsipras
capitular. Alexis agiu como se o
referendo
sequer
tivesse
acontecido. Beijou o anel de Ângela
Merkel. Curvou-se perante a
principal representante dos
verdadeiros responsáveis pela
miserabilidade do povo grego.
Tsipras fechou acordo com
os credores, larápios das
esperanças dos povos, que impõe
uma série de ataques brutais ao
mundo do trabalho - reforma das
pensões, redução dos proventos
dos aposentados, aumento dos
impostos diretos e indiretos e das
cotizações à Segurança Social,
cortes nos investimentos sociais e
infraestrtura [saúde, educação,
saneamento,
transporte...],
privatizações... As mesmas políticas
de austeridade que estão sendo
implementadas desde 2010 e que

resultaram em desemprego de 25%
- entre os jovens 50% -, recessão,
miséria e fome.
Noves fora o que muitos
estão considerando uma traição do
governo do Syriza, governo eleito
para se contrapor às políticas de
austeridade impostas, o povo grego
continuará sendo o exemplo
orientador das ações do mundo do
trabalho. O Syriza e seu governo
perderam a confiança do povo, mas
os trabalhadores[as] da Grécia
certamente saberão dar a resposta.
A Classe Trabalhadora grega, que
nos últimos cinco anos fez 33
greves gerais contra os governos do
PASOK e da Nova Democracia,
capachos da Tróica, irá novamente
à luta. Desta vez, contra a
capitulação do Governo de Tsipras
e o humilhante acordo firmado, com
a certeza renovada de que ,
enquanto houver vida e luta, haverá
esperança!
Não é não! OXI é muito mais!

BRADESCO - III

PRT foi apresentado
ao banco

Na negociação de ontem, foi
apresentado ao banco o Programa de
Retorno ao Trabalho (PRT) construído
pela COE. O banco se dispôs a
discutí-lo no âmbito do GT paritário de
Saúde, que deverá ser retomado.
Na página do SEEB-PF na
Internet pode ser lida matéria sobre a
negociação de ontem. A matéria
disponibiliza ainda um link para
consulta à minuta de reivindicações.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Sobre o 31º Conecef

Resoluções estão disponíveis para
consulta
O 31º Congresso Nacional dos
Funcionários da Caixa Econômica
Federal foi realizado nos dias 12, 13 e
14 de junho em São Paulo. O
congresso aprovou 354 resoluções
debatidas nos cinco grupos formados
para a discussão dos temas. Entre
elas, estão propostas tais como
melhores condições de trabalho, o fim
da GDP, isonomia e o combate às
metas abusivas.
As resoluções aprovadas
pelos 348 delegados que participaram
do 31º Conecef estão agora
disponíveis no sítio da Contraf-CUT.
Para consultá-las diretamente, clique
em http://contrafcut.org.br/download/
publicacoes/157151122.pdf.
PIADINHA
A esposa vivia perturbando o marido
para que ele comprasse uma cortina
para a janela do quarto.
- Querido, compre logo uma cortina
pra essa janela.
- Já disse que eu vou comprar. Agora
me deixe assistir o futebol.
- Você sempre diz a mesma coisa.
Você só vai comprar no dia que o
nosso vizinho da frente me ver pelada
pela janela.
- Com isso não me preocupo. No dia
em que isso acontecer ele mesmo vai
comprar a cortina.

