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Bom Ano e Boa Luta!
O ano que está para iniciar-se nos acena com grandes
desafios à classe trabalhadora. No enfrentamento a esses
emos que apostar na já
desafios
teremos
desafios,, mais do que nunca ter
organização
união,, de org
anização e de
histórica capacidade de união
goria bancária.
mobilização da cate
categ
gião deseja a
O Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Re
Região
g rias e de
aleg
novvo pleno de ale
bancárias e bancários um ano no
muita disposição para a luta.

Feliz 2016!
RETROSPECTIVA - I

A luta nunca para; em 2015, tivemos mais
uma greve da categoria bancária

Para a classe trabalhadora, a
luta pela conquista e manutenção de
seus direitos nunca para. Para a
categoria bancária, o rito não é diferente.
Em 2015, a categoria teve que,
novamente, partir para a greve para
arrancar algo mais consistente,
minimamente satisfatório, dos
banqueiros na Campanha Nacional dos
Bancários.
E a mobilização foi crucial para
fazer com que os banqueiros
recuassem da estratégia que tinham
traçado para este ano. Eles tinham a
firme intenção de impingir aos
bancários um reajuste bem abaixo da

inflação, infringindo uma derrota à
categoria. A vitória da estratégia deles
implicaria, muito provavelmente, numa
derrota da categoria também em 2016,
já que geraria um arrefecimento no
ânimo para a luta. O pior é que os
reflexos negativos poderiam ser
sentidos ainda por outros anos, com
perdas seguidas, até que a categoria
resolvesse se reerguer e retomar a
mobilização.
Por este motivo, mesmo que o
índice de reajuste conquistado tenha
ficado pouco acima da inflação, ao
quebrar a resistência dos banqueiros,
a greve deste ano foi crucial e vitoriosa.

RETROSPECTIVA - II

Estudantes de São Paulo apontam o
caminho para o povo brasileiro

Em 2015, os trabalhadores
brasileiros prosseguiram travando suas
lutas por uma vida mais digna; lutas que
merecem destaque.
Contudo,
queremos fazer uma menção especial
aqui à luta dos estudantes
secundaristas do Estado de São Paulo.
Ao saberem dos planos do
governo de Geraldo Alckmin, de,
simplesmente, fechar 94 escolas, os
estudantes não se calaram, não
aceitaram passivamente como se
fosse uma decisão já dada. Eles
decidiram unir esforços, organizar-se

e partir para a mobilização. Mesmo
sofrendo a repressão da truculenta
polícia do governador, os estudantes
passaram a ocupar dezenas e
dezenas de escolas durante várias
semanas até que dobraram o governo
e o fizeram recuar, revogando o
fechamentodas escolas.
Há que louvarmos a luta dos
estudantes. Eles mostraram o
caminho para os brasileiros derrotarem
governantes que insistem em
desdenhar das necessidades do povo
enquanto governam para uma minoria.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

Votação do PLS 555
ficou para fevereiro

No dia 16 de dezembro, após
participarem da reunião da Comissão
Executiva dos Empregados da Caixa
Econômica Federal, dirigentes sindicais
e da Fenae fizeram uma vigília no
SenadoFederal. O objetivo foi
pressionar os senadores para que
votem contra o Projeto de Lei 555/2015,
o chamado Estatuto das Estatais. Na
prática, trata-se de um projeto
entreguista que, no caso da CEF,
permite a abertura do capital da
empresa. Seria o fim da Caixa 100%
pública. Portanto, um projeto totalmente
contrário aos interesses do povo
brasileiro. A votação do projeto foi
adiada para o mês de fevereiro, quando
o Congresso Nacional volta do recesso.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

Derrotar o PLS555 é um
dos desafios de 2016
Se vislumbramos grandes
desafios para a classe trabalhadora
em 2016, impedir a aprovação do
PLS555/2015 é um deles. E a derrota
deste projeto vai exigir a participação
ativa de todos os funcionários da CEF
e das demais empresas estatais.
BANCO DO BRASIL

Cassi: discussões
seguem sem avanços
No dia 21 de dezembro, foi
realizada mais uma reunião para a
discussão dos problemas da Caixa de
Assitência dos Funcionários do
Banco do Brasil (Cassi). E a reunião
terminou sem avanços. Na página do
SEEB-PF na Internet, pode ser lido
um relato completo sobre o que se
passou na reunião.
PIADINHA
O que te engorda não é o que você
come entre o Natal e o Ano Novo, mas
o que você come entre o Ano Novo e
o Natal.

