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MOVIMENTO SINDICAL

18ª Conferência Estadual dos Bancários
será realizada nos dias 04 e 05 de junho

A Fetrafi-RS já definiu o
calendário para a realização da 18º
Conferência Estadual dos Bancários e
Bancárias do Rio Grande do Sul. Será
nos dia 04 e 05 de junho, na nova sede
da federação, em Porto Alegre. Os
participantes da conferência vão definir
as prioridades da categoria bancária
gaúcha para a Campanha Nacional
deste ano. Campanha que se
desenrolará em uma conjuntura

extremamente difícil para a classe
trabalhadora brasileira em geral. Isto
porque, o governo que tomou posse
com o afastamento da presidente Dilma
já demonstrou que está disposto a
desferir um ataque brutal aos direitos
dos trabalhadores.
O SEEB-Passo Fundo vai
disponibilizar a infraestrutura
necessária às bancárias e bancários
que quiserem participar da conferência.

BANCOS PÚBLICOS FEDERAIS

Encontros estaduais dos funcionários do
BB e da CEF acontecem no dia 04 de junho

O Encontro Estadual dos
Funcionários do Banco do Brasil e o
Encontro Estadual dos Funcionários da
Caixa Econômica Federal serão
realizados no dia 04 de junho,
concomitantemente à 18ª Conferência
Estadual dos Bancários.
Os encontros vão debater as
questões específicas dos trabalhadores
e trabalhadoras do BB e da CEF. Outro
tema de grande importância será a

privatização, fantasma que volta a
rondar as empresas e bancos públicos
brasileiros.
A Fetrafi-RS alerta que a
presença nestes encontros é prérequisito para a participação nos
congressos nacionais dos dois bancos
públicos federais. Os congressos serão
realizados em São Paulo, duas
semanas após os encontros estaduais,
nos dias 17, 18 e 19 de junho.

SAÚDE

Coletivo Nacional discutiu o aprimoramento
da minuta de reivindicações e da CCT
Nos dias 18 e 19 de maio, o
Coletivo Nacional de Saúde da ContrafCUT promoveu a Oficina de Saúde do
Trabalhador e da Trabalhadora.
Representantes de federações e
sindicatos e as assessorias da
Contraf-CUT nas áreas jurídica,
médica e política participaram do
evento. Os participantes da oficina
fizeram uma avaliação minuciosa da
minuta de reivindicações e da
Convenção Coletiva deTrabalho (CCT)
da categoria bancária. No final, foram
apontadas várias propostas para o
aprimoramento das reivindicações
relacionadas à saúde das bancárias e
bancários brasileiros. Entre elas, estão
as seguintes:

- Exclusão de itens que já constam da
legislação de saúde;
- Alinhamento das reivindicações com
os princípios que regulam a matéria de
saúde
dos
trabalhadores,
principalmente a saúde como um
direito humano fundamental, tomando
como base as Convenções da OIT
ratificadas pelo Brasil, Tratados
Internacionais e Regramento Nacional.
- Alinhamento das reivindicações sobre
a participação dos trabalhadores e de
seus representantes em todas as
políticas de saúde.
Na página do SEEB-PF na
Internet, você encontra matéria
completa sobre a oficina de saúde
realizada na semana passada.

BANCO DO BRASIL

O temário que será
debatido no encontro
A Comissão de Empresa dos
Funcionários do Banco do Brasil (CEBB) definiu os temas a serem debatidos
no 27º Congresso Nacional. O temário,
que norteará também os debates no
Encontro Estadual, será o seguinte:
1-Remuneração e condições de
trabalho;
2-Cassi/Saúde pública e suplementar;
3- Organização do Movimento;
4-Banco do Brasil e o SFN;
5-PREVI/Previdência pública e
complementar.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

O temário do
Encontro Estadual

A Comissão Executiva dos
Empregados da Caixa Econômica
Federal (CEE-Caixa) divulgou o
temário do 32º Conecef. Como no
BB, os temas deverão ser debatidos
no Encontro Estadual da CEF:
1) Organização do Movimento;
2) Caixa 100% Pública;
3) Saúde do Trabalhador/Condições
de Trabalho;
4) Estrutura das Unidades;
5) Sade Caixa;
6) Funcef;
7) Aposentados;
8) Segurança Bancária;
9) Jornada;
10) Sipon;
11) Isonomia;
12) Carreira;
13) Terceirização;
14) Contratação;
15) GDP;
16) Restruturação.
PIADINHA
Joãozinho leva o boleto de pagamento
da sua escola e o pai diz:
- Meu Deus, mas como é caro
estudar nesse seu colégio!
E o Joãozinho responde:
- E olha, pai, que eu sou o que menos
estuda na minha turma.

