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BRADESCO

Agora é hora de dispender nossas energias nas táticas e
estratégias para garantir o avanço em nossos direitos. Somente
com organização, mobilização e
luta os funcionários [as] do Bradesco poderão conquistar suas
reivindicações.

SANTANDER

Funcionários [as] aprovam
plano de lutas especíﬁco
Os bancários do Santander concluíram, na quinta-feira [8],
em São Paulo, o Encontro Nacional dos Funcionários do banco.
Foi aprovado um plano de lutas
contra as reformas trabalhista e
da Previdência e para minimizar
os impactos da terceirização e da
reestruturação do banco e uso de
novas tecnologias sobre o emprego e as relações de trabalho.
Neste mês, terão prioridade as ações contra as reformas
e pela retomada da democracia
no país. A conjuntura nos impõe

a luta pelo Fora Temer.
Ao lutarem contra este governo corrupto os bancários [as] do
Santander também estão lutando
contra a redução de empregos e
de direitos e contra a precarização
das condições de trabalho.
Entre as ações que constam no plano de lutas aprovado
pelos bancários [as] do Santander foram deﬁnidas reuniões nos
locais de trabalho para esclarecer sobre os principais impactos
das reformas trabalhista e previdenciária.

ITAÚ

Novas propostas e ações estratégicas
para próximas negociações
Os funcionários [as] do
Banco Itaú-Unibanco ﬁnalizaram,
na quinta-feira [8], os debates, realizados durante o Encontro Nacional dos Funcionários do banco.
O relatório ﬁnal apontou novas
propostas dos trabalhadores sobre emprego, saúde, condições
de trabalho e, sobretudo, os impactos das novas tecnologias.
No referente às novas
tecnologias, foram debatidas as
agências digitais. Entre as reivindicações deliberadas, estão a
revisão das metas nas agências,
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Emprego e Saúde são as prioridades
para os funcionários [as]
A decisão foi tomada na
plenária ﬁnal do Encontro Nacional dos trabalhadores do banco,
realizado na quinta-feira [8], em
São Paulo. Emprego e Saúde
são as prioridades dos funcionários [as] do Bradesco para a Campanha Nacional 2017.
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que tiveram os seus clientes migrados para agências digitais; a
pontuação para funcionários das
agências físicas de lotação dos
clientes; e a obtenção do perﬁl do
banco e dos bancários para que
seja possível avançar nas negociações nacionais vigentes.
A estratégia visa denunciar
a falta de acesso dos dirigentes
a esses locais de trabalho e pretende mobilizar os trabalhadores
em geral e a sociedade em prol
de igualdade de oportunidades e
contra o fechamento de agências.

Sábado, 10, ocorreu
o Encontro Estadual
No sábado, 10, foi realizado, em Porto Alegre, na sede da
Fetraﬁ-RS, o Encontro Estadual dos
Funcionários da Caixa Econômica
Federal. Além das reivindicações
especíﬁcias, as trabalhadoras e trabalhadores da Caixa debateram a
conjuntura político-econômica vivida no país. As propostas aprovadas serão levadas ao 33º Congresso Nacional dos Funcionários da
CEF [Conecef] que acontece nos
dias 1º e 2 de julho em São Paulo.
A delegada sindical Daniela
Idiart representou o SEEB-Passo
Fundo no Encontro Estadual.
BANCO DO BRASIL

Acerca do
Encontro Estadual
O Encontro Estadual dos
Funcionários do Banco do Brasil
também foi realizado no sábado e
no mesmo local que o da CEF. Os
participantes deﬁniram propostas
que serão levadas ao Congresso
Nacional dos Funcionários do BB.
O congresso acontece nos dias 1º
e 2 de julho em São Paulo. Nos
próximos C&N abordaremos as
resoluções do encontro.
A diretora Cátia Britto e
os diretores Carlos Dall Agnol e
Nelson Fazenda representaram o
SEEB-Passo Fundo no encontro.
PIADINHA
À noite, Salim reúne a família:
- Isaac, já fez?
- Sim, babai.
- Jacob, já fez?
- Sim, babai.
- Sarah, já fez?
- Sim, babai.
- Raquel, já fez?
- Sim, babai.
- Então, bode dar a descarga...

