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SEGURANÇA

Justiça proibiu a abertura de agências
bancárias no RS a partir de hoje

O Tribunal de Justiça do
Trabalho da 4ª Região (TRT-4)
determinou que, por falta de
policiamento ostensivo, as agências
bancárias de todo o Estado do Rio
Grande do Sul não poderão abrir. O
desembargador federal, Marcelo José
Ferlin D’Ambroso, concedeu liminar à

Fetrafi-RS e ao SEEB-Porto Alegre,
acolhendo mandado de segurança
impetrado pelas entidades sindicais.
Em Passo Fundo, não haverá
aquartelamento da Brigada Militar no
dia de hoje. Assim, o Sindicato não
vai notificar os bancos como o fez na
no mês de agosto.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Diretoria da CEF se recusou a criar
comitê para discutir problemas do PSIC
Como informamos no C&N
anterior, a Caixa Econômica Federal
acabou acatando a recomendação do
Ministério Público do Trabalho e anulou
o PSIC. É de lembrarmos, porém, que
os problemas no programa poderiam
ter sido resolvidos com negociação.
Após as denúncias contra o PSIC
realizado em abril deste ano, feitas
pelos funcionários no mês de junho, a
Contraf-CUT solicitou à CEF a criação
de um comitê paritário para

acompanhar e sugerir melhorias no
processo. No entanto, intransigente, a
Caixa negou as falhas denunciadas e
se recusou a criar o comitê.
Em dezembro de 2013, havia
sido formado um comitê paritário para
a discussão do PSIC. A criação do
comitê foi resultado do acordo que
encerrou a greve daquele ano. O grupo
realizou três reuniões e, por falta de
comprometimento da CEF, acabou
sendo encerrado.

BANCO DO BRASIL

Não houve avanços nas três reuniões
de negociação já realizadas

Podemos dizer que as
discussões da pauta específica dos
funcionários do Banco do Brasil de 2015
estão avançadas. Três reuniões já
foram realizadas, porém, os avanços
reivindicados pelo funcionalismo são,
até agora, inexistentes.
Na primeira reunião, realizada
no dia 24 de agosto, o tema debatido
foi Emprego. Na segunda reunião,
realizada no dia seguinte, foi a vez do
tema Saúde e Condições de Trabalho.
Na última segunda-feira, 31/08, o
terceiro encontro entre a Contraf-CUT/
CEE-BB e a diretoria do banco tratou
de Segurança, Igualdade de
Oportunidades e Isonomia.
O
calendário prevê ainda duas reuniões:
11/09 - Cláusulas Sociais e Previdência

Complementar;
18/09 - Remuneração e Plano de
Carreira.
Preparar a mobilização - Os relatos
dos nossos colegas da Contraf-CUT/
CEE-BB, que sentam à mesa de
negociações, dão conta de que a
diretoria do BB não tem demonstrado
compromisso com as reivindicações
dos funcionários.
Assim, as
trabalhadoras e trabalhadores do
Banco do Brasil devem ir se
preparando, pois os avanços
necessários só serão conquistados
com uma forte mobilização.
Na página da Contraf-CUT na
Internet, www.contrafcut.org.br, podem
ser lidas matérias sobre as três
rodadas de negociação.

GOVERNO ESTADUAL - I

Servidores paralisam
por quatro dias

Iniciada na segunda-feira, 31,
os servidores públicos estaduais
estão fazendo uma paralisação geral
de quatro dias. Os trabalhadores
protestam contra a política de arrocho
implementada pelo Governo
Estadual, de José Ivo Sartori, que já
está aplicando um parcelamento do
pagamento de salários. O Sindicato
dos Bancários de Passo Fundo e
Região está apoiando a paralisação
dos servidores.
GOVERNO ESTADUAL - II

Novas privatizações
estão no horizonte

O apoio do nosso sindicato à
mobilização dos servidores é
estratégico. A união de todos os
trabalhadores é fundamental para a
resistência aos ataques do Governo
Estadual que atingem a toda a classe
trabalhadora. Até porque, entre as
“soluções” que o atual governo deve
apresentar para a crise pela qual passa
nosso Estado estão novas
privatizações. Com isso, a Corsan, a
CEE e também o Banrisul estão na
alça de mira para serem privatizados.
SINDICATO

3º Campeonato de
Futebol Soçaite

A Secretaria de Formação,
Cultura, Esporte e Lazer estará
promovendo, em breve, o 3º
Campeonato de Futebol Soçaite dos
Bancários. Comece a organizar seu
time. No próximo Curtas e Novas
traremos mais informações.
PIADINHA
- Joãozinho, o seu pai está?
- Não senhor, ele saiu.
- E que horas ele vai voltar?
- Não sei não senhor. A gente nunca
sabe quando ele vai voltar quando ele
manda dizer que não está em casa!

