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Banco do Brasil

Bancários na Marcha dos Sem Bancários do BB aprovam

Nova Parcela Previ

Categoria engajou-se à Marcha depois de promover uma
manifestação em frente ao Santander Banespa

A categoria bancária realizou, na
manhã do dia 25 de novembro, um manifesto em frente à agência Passo D´
Areia, do Santander Banespa, em Porto
Alegre, marcando assim a Jornada
Internacional de Luta. A manifestação
antecedeu o inicio da 10ª Marcha dos
Sem, organizada pela Coordenação dos
Movimentos Sociais (CMS). A mais
tradicional e participativa manifestação promovida pelos Movimentos
Sociais do Rio Grande do Sul.
A atividade, organizada pela Federação dos Bancários do RS juntamente
com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região, contou com a presença de Olívio Dutra, ex-governador
do RS, além de representantes de diversos Sindicatos do Interior do estado e da CUT estadual.
O presidente do Sindicato de Porto
Alegre, Juberlei Bacelo que é funcionário do Santander Meridional, exigiu
responsabilidade social do grupo espanhol. Bacelo denunciou o descaso do banco com os empregos, com a
saúde e com as condições inadequadas
de trabalho. Também propôs igualdade de tratamento, evitando a discriminação e a manutenção de salários
e direitos diferenciados para as mesmas funções.
Olívio Dutra, que já foi presidente do
Sindicato dos Bancários de Porto
Alegre e Região (1975-79), parabenizou a iniciativa, manifestando-se
solidário à luta em defesa dos empregos e direitos no Grupo Santander
Banespa e demais bancos internacionais. “Os bancos atingem lucros
cada vez maiores e, em vez de se apropriar desses recursos, deveriam gerar
mais empregos, respeitar os direitos
da categoria e oferecer atendimento
digno aos seus clientes”, afirmou.
Após o fim da atividade, os bancários
engajaram-se na Marcha dos Sem, na
coluna que saiu do Viaduto Utzig e
percorreu as avenidas Benjamim
Constant e Cristóvão Colombo e a rua
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Alberto Bins, enquanto mais três colunas percorriam outras ruas da capital.
Todas as colunas encontraram-se em
frente ao prédio do Banco Central, onde foi promovido um protesto contra
a política econômica do governo Lula.
Segundo os organizadores da Marcha
cerca de oito mil trabalhadores, oriundos de todo o estado, reivindicaram
o fim do superávit primário e a redução das taxas de juros, que ainda estão
elevadas e continuam freando o crescimento econômico e a distribuição de
renda. Depois, os manifestantes caminharam até o Palácio Piratini, onde
protestaram contra as políticas sociais
do Governo Rigotto, que finge prestar
segurança pública, corta investimentos na saúde e ataca a educação.
O diretor do Sindicato de Caxias do
Sul e Região, Alexandre Rizzi, que coordena a secretaria de Movimentos
Sociais, participou da mobilização.“Esta manifestação é uma forma de pressionar as vias institucionais para que
cumpram com sua função interferindo
e diminuindo com as desigualdades e
promovendo assim a justiça social”,
salientou Rizzi.
A 10ª Marcha dos Sem encerrou na
Praça da Matriz, após ter parado o centro de Porto Alegre. Os Movimentos
Sociais sacudiram a população e mostraram que o povo tem que tomar as
ruas para conquistar as mudanças.

Os funcionários do Banco do Brasil aprovaram, em ampla maioria, a Nova Parcela Previ com 87% dos votos, no final do
mês de novembro. O resultado mostra
que a maioria do funcionalismo apóia a
Comissão de Empresa dos Funcionários
do BB e das entidades sindicais da CUT,
que defenderam as mudanças na Parcela
Previ e do benefício mínimo. Defendendo
ainda, a redefinição dos benefícios para
quem sem aposentou a partir de 31 de
dezembro de 1997.
A Nova Parcela Previ irá melhorar a
complementação de aposentadoria de todos os envolvidos, fazendo com que se faça
valer a contribuição que fizeram à Previ
no decorrer dos anos e o usufruto de um
benefício mais justo durante a aposentadoria.
Segundo o Coordenador da Comissão de
Empresa dos Funcionários, Marcel Barros, a aprovação da Previ foi uma vitória
importantíssima dos empregados do
Banco. Barros salientou que milhares de
bancários, em condições de aposentadoria, estavam apenas esperando uma
definição da Parcela Previ para entrar
com o pedido. “A expressiva votação pela
aprovação mostra que os valores negociados com o banco contemplam os anseios dos bancários do BB”, afirmou o coordenador.
Com o término e aprovação da consulta,
a Nova Parcela precisa ser homologada
pelo Conselho Deliberativo, pela Diretoria
Executiva da Previ e pela direção do banco para entrar em vigor.
A redução da Previ é mais uma conquista da mobilização e negociação dos
bancários com a direção do Banco. O plebiscito fortaleceu ainda mais a democracia no BB.
Cassi: De acordo com a cláusula 56 da
parte IV do acordo coletivo, o BB tem mais
três semanas para apresentar ao quadro
de funcionários uma proposta global para
sanar os problemas da Cassi.
O funcionalismo espera ter contemplado
as reivindicações básicas como o pagamento dos 4,5% sobre a folha de pagamento total, sem exclusão dos contratados após 1998 (só paga 3%).

Justiça nega liminar
para a “turma do não”
Funcionários contra as melhorias de
benefícios entraram na justiça para
tentar impedir o plebiscito
Com o objetivo de impedir a melhoria
de benefícios de milhares de funcionários,
a “turma do não”, contrários à Nova Parcela Previ, entrou na Justiça para tentar
uma liminar que interrompesse a consulta. Como de costume, os autores da ação
impetrada na 31ª Vara Cível do Rio de
Janeiro não apresentaram provas e por
este motivo o Juiz negou o pedido.
Cerca de 80% dos funcionários já
haviam votado quando a liminar foi
negada. A votação massiva deslegitima
todos os que buscam decisão em outros
fóruns para paralisar a consulta.

Confira os números da votação:
* 87,3% dos votos validos aceitaram
o acordo (41.833 pessoas)
* 87,4% dos aposentados disseram
sim a nova PP (9.648 pessoas)
* 87,1% do pessoal da ativa aprovou
o acordo (32.185 pessoas)
* 12,7% do total de votos válidos
rejeitaram a proposta

Funcef

Cronograma de trabalho do GT Novo
Plano está definido

Em reunião realizada no último dia 1º, em Brasília, o Grupo de
Trabalho (GT) Novo Plano de Benefícios da Funcef, aprovado pelos
A Coordenação de Movimentos funcionários em plebiscito, definiu o cronograma de trabalho este mês.
Sociais (CMS): Foi criada em abril de
2003, organizada por diversos movimentos tais como a MMM. MST, CUT,
CMP, CONAM, movimentos de moradia, estudantil, de desempregados,
pastorais e diversos sindicatos. É um
espaço de convergência, de construção de unidade e de reflexão entre os
mais diferentes movimentos e formas
organizativas de nosso povo, o qual é
de suma importância e necessário nessa conjuntura complexa de necessidade de mudanças sociais.
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Real-Bic é campeão do Futebol Sete
Oito equipes formadas por
bancários da região participaram do Campeonato de futebol Sete, que neste ano foi
organizado em comemoração
aos 70 anos do Sindicato. Os
jogos aconteceram durante os
finais de semana do mês de
novembro e inicio de dezembro na sede campestre da entidade.
A equipe do Real-Bic consagrou-se campeã depois de
ganhar as cinco partidas que
disputou. Na grande final, disputada no último sábado, dia
10, o Real-Bic enfrentou o Bradesco-Centro em uma partida
que teve o placar de 4 x 2 para
o campeão do campeonato.
O time do Bradesco-Centro
levou além do segundo lugar,
o troféu de goleador da competição. Antônio Cléo Rolt foi
o artilheiro com 11 gols. O troféu de goleiro menos vazado
ficou com Jair Caberlon, goleiro da equipe campeã, que sofreu apenas sete gols.
A equipe do Unibanco-Bradesco recebeu apenas três cartões amarelos durante a competição, garantindo assim o
troféu disciplina e o terceiro
lugar. Na quarta colocação
ficou a equipe do BB-Bradesco
de Farroupilha.

Fotos: A.H.B.

Foto: A.H.B.

Marcha reuniu cerca de oito mil pessoas que percorreram diversas ruas da capital
gaúcha

Cerca de 50 mil funcionários, entre ativos e aposentados,
participaram da consulta
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A grande final entre o Real-Bic e o Bradesco-Centro teve como placar 4 x 2 para o Real-Bic que consagrou-se o campeão deste ano.

Os campeões: Da esq. p/ dir. Em pé: André Almeida, Rodrigo
Tolotti, Daniel Marques e Jair Caberlon. Agachados: Paulo Viegas,
Carlos Abel Moraes, Márcio R, Paulo Ferreira e o mascote Lucas
Caberlon.

Os exuberantes lucros
dos Bancos
O Sistema Financeiro Nacional, só no
terceiro trimestre de 2005, obteve um lucro
líquido de R$ 8,15 bilhões, contra R$ 5,98
bilhões do mesmo período do ano passado,
apresentando um significativo crescimento
de 36,39% conforme demonstrações financeiras divulgadas pelo Banco Central. O
mesmo concentra-se nos bancos: Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, somente os três
abocanharam mais do que a metade do lucro
de todo o sistema financeiro. Os mesmos estão,
entre as sete companhias de capital aberto
da América Latina com maior lucro no período.
O Natal dos banqueiros, será definitivamente mais gordo ainda, do que o do ano
passado.

Hoje, dia 14 de dezembro: aprovação da versão final do regulamento
do novo plano e encaminhamento para o Conselho Deliberativo e para a
Diretoria Executiva da Funcef.
Dia 16 de dezembro: aprovação do regulamento no Conselho Deliberativo
e na Diretoria Executiva da Funcef.
Dia 19 de dezembro: aprovação do regulamento no Conselho de
Administrativo da Caixa.
Dia 21 de dezembro: aprovação do regulamento no Conselho Diretor da
Caixa.
Dia 22 de dezembro: encaminhamento do documento aprovado para o
Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais (Dest) e
para Secretaria de Previdência Complementar (SPC).

Os Vices: Da esq. p/ dir. Em pé: Juliano Dal Ponte, Márcio Ulian,
Adriano Toss e Juan Santa. Agachados: Marcelo Finardi, Antônio
Cléo, Daniel Volpini, Mauro Moreira e Gilmar Sgorla.

Lucro líquido dos Bancos - 3º Trimestre de 2005
Instituição
3º trimestre 2004 3º trimestre 2005 Lucratividade
Itaú
1.288,89
1.466,78
13,8%
Banco do Brasil
832,54
1.437,95
72,7%
Bradesco
842,07
1.430,46
69,8%
Unibanco
337,12
486,90
44,4%
Santander Banespa
429,68
421,24
-1,9%
CEF
440,58
297,83
-32,4%
Votorantin
149,66
217,69
45,4%
ABN Amro
79,14
203,67
157,3%
Safra
69,92
154,74
121,3%
HSBC
79,14
113,44
43,3%
Banrisul
43,42
45,78
5,4%
Em milhões de reais

Fonte: Banco Central do Brasil

Que as reflexões do final de ano apontem para o caminho do coração, aproximando assim, amigos de longe e de
perto; Os antigos e os mais recentes; Os amigos de todos os dias e aqueles que raramente encontramos; Os
constantes e os intermitentes; Os das horas difíceis e os das horas alegres; Aqueles que conhecemos profundamente
e aqueles que conhecemos apenas pelos feitos realizados; Aqueles amigos para os quais abrimos caminhos e
aqueles que plantaram os frutos que hoje colhemos.
Que o renascimento oriundo do Natal, juntamente com os bons ventos que anunciam o novo ano, una o
melhor que há em cada um de nós, para que a amizade seja o repouso das lutas da vida.

Boas Festas!!
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Santander
Banespa demite
600 funcionários
O que era mais temido pelos
funcionários do Santander Banespa aconteceu. Com a unificação das plataformas das quatro
empresas que compõem o conglomerado espanhol, a onda de
demissões, que vinha sendo
anunciada desde o final de novembro, começou a fazer vítimas no último dia 8, em todo o
país.
Dentre os 600 funcionários demitidos, há funcionários com
mais de 25 anos de banco e pessoas adoentadas. Em Caxias do
Sul dois funcionários com 28
anos de empresa foram dispensados.
O Santander comprou o Banespa em 2000 no processo de
privatização. Desde então, as entidades representativas dos trabalhadores vêm conseguindo renovar um contrato de garantia
de emprego que venceu em 30
de novembro último. Os Sindicatos utilizaram de todos os argumentos possíveis para tentar renovar por mais um ano, mas o
Banco nem recebeu as entidades
para negociar. Como se não
bastasse tamanha crueldade
com os funcionários antigos às
vésperas do Natal, o Banco
anunciou oficialmente que precisa contratar cerca de mil bancários qualificados para compor
o quadro de funcionários do grupo.
Até setembro deste ano, o Santander Banespa acumulou lucro
de R$ 1,297 bilhão. O Brasil está
dentre os países em que o banco
tem seu melhor desempenho
(cerca de um terço de seu lucro
na América Latina provém de
nosso país). Isso não foi levado
em conta pela direção do grupo,
que não teve a menor consideração com os trabalhadores brasileiros.
O banco informou oficialmente
que investirá cerca de US$ 100
milhões na nova campanha publicitária que deverá deslanchar
no inicio de 2006, ano da Copa
do Mundo de Futebol, tendo como
estrelas os craques Ronaldo Nazário, Ronaldinho Gaúcho, Cafu
e Kaká. Todas as agências e postos de atendimento serão modificados visualmente até o final do
primeiro semestre, quando passarão a utilizar o novo nome do
grupo.
Dados – Do total de funcionários
distribuídos entre os quatro bancos que compõem o Grupo Santander Banespa, 15.410 são do
Banespa, 5.213 do Santander
Brasil, 1.617 do Santander
Meridional e 565 do Santander
S/A. O grupo possui um total de
1.898 agências em todo o país.
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Médica quer política integrada de
saúde do trabalhador
A médica paulista Maria Maeno é uma das principais
especialistas na doença ocupacional que ficou conhecida no Brasil
como Lesões por Esforço Repetitivo (LER). Coordenadora do
Centro de Referência de Saúde do Trabalhador de São Paulo, Maria
foi eleita para ser uma dos 1.500 delegados que participam da 3ª
Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador em Brasília.
Antigamente só relacionada com os digitadores, a LER
atinge hoje diversas categorias profissionais como embaladores,
vidreiros, escolhedores de peças, abatedores de frango, cortadores de cana-de-açúcar, bancários, caixas de supermercado,
funcionários do comércio, pessoas que fazem marcação de preços,
operadores de teleatendimento, professores, fisioterapeutas,
jornalistas e químicos.
Na opinião da especialista, a discussão da saúde do trabalhador não pode se restringir às doenças. Para ela, é preciso
debater como o poder público, as empresas e, sobretudo, os trabalhadores que pensam e organizam a prevenção, a fiscalização e
o atendimento. Em entrevista exclusiva à Agência Brasil, Maria
Maeno conta a expectativa dos delegados para a consolidação da
política integrada envolvendo os gestores da saúde, previdência
e trabalho.
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O segundo grupo são as metas de trabalho, sobretudo, a determinação de
metas pela empresa sem um acordo
com os trabalhadores, quer dizer, as
metas são definidas unilateralmente
pelas empresas, e os trabalhadores têm
que se virar para cumprir isso. A coisa
mais comum que a gente ouve é o trabalhador dizer que não consegue cumprir as metas, e essa pessoa fica desesperada, obcecada e acaba também
tendo prejuízo psíquico. O trabalhador
não tem tempo de recuperação física e
psíquica e acaba adoecendo.
ABr: Há interferência, das estruturas físicas dos locais de trabalho também?
Maria: Sim. No terceiro grupo de
causas, podemos identificar os fatores
biomecânicos, ou seja, os movimentos
que o trabalhador é obrigado a fazer
para desempenhar as suas atividades
profissionais. Isso é definido em boa
parte pela organização do trabalho,
porque você fazer 3 mil, ou 5 mil
movimentos no dia, isso é definido por
uma forma de organização que o
trabalho tem naquela empresa.
E o mobiliário também influencia, já
que muitas vezes são inadequados. São
eles ar condicionado, calor excessivo,
frio excessivo, iluminação ruim, tudo
isso condicionando a posturas que são
altamente inadequadas ao paciente, ao
trabalhador.
Além disso, o último grupo é composto
pelos fatores psicossociais: o clima da
empresa, como o trabalhador se sente
na empresa; se se sente parte integrante, parte de uma equipe, o trabalho dele é valorizado. Se ele tem uma
relação boa com os colegas, a empresa
propicia uma relação boa entre os
colegas ou estimula a competitividade,
estimula a atingir metas a qualquer
custo, ou não tem transparência nos
critérios de promoção ou rebaixamento.
As empresas buscam os caminhos que
lhe parecem mais fáceis. Muitas acham
que a maior parte das doenças ocupa-

cionais poderia ser eliminada ou controlada por vontade do trabalhador.
Quando nós sabemos que não, porque
a maior parte das doenças ocupacionais só pode ser prevenida se houver
uma mudança nas condições do trabalho, na organização do trabalho e não
no trabalhador.
ABr: Qual o principal desafio para
a Conferência Nacional de Saúde
do Trabalhador?
Maria: O nosso grande desafio é ter
uma Política Nacional de Saúde do
Trabalhador. O desafio principal é que
essa política, que foi elaborada basicamente por três ministérios ou três
campos mais diretamente envolvidos
com a questão de saúde do trabalhador - Saúde, Trabalho, Previdência
que esse plano consiga atingir a área
da economia, do Planejamento, da
Fazenda, do Meio Ambiente e da
Educação.
Nós temos que atingir necessariamente os vários campos de atuação do
governo. Porque não adianta nada nós,
da área social, discutirmos que saúde
do trabalhador é importante se na área
econômica também não se levar em
conta isso. Uma empresa vem se
instalar no Brasil e o prefeito tem que
pensar que a empresa, além de trazer
emprego, tem que trazer saúde, e não
gerar doenças e acidentes. No final das
contas, essa empresa acaba onerando
o próprio município, que vai ter que
tratar dos pacientes e, ao mesmo tempo, arcar com aqueles que são demitidos pelas empresas.
Hoje nós temos uma situação em que
as empresas acabam adoecendo os
trabalhadores e quem acaba pagando
é a sociedade. Perde o Sistema Único
de Saúde (SUS), a Previdência Social e
a Assistência Social de forma direta. É
essa realidade que nós temos que mudar e é um desafio que, a partir dessa
conferência, nós temos pela frente.
Aloisio Milani e Danielle Coimbra - Agência
Brasil

Banrisulenses em
campanha por cestaalimentação extra
Os Banrisulenses começaram no final
de novembro uma campanha específica
reivindicando a cesta-alimentação extra.
A iniciativa partiu da Federação dos
Bancários do RS juntamente com Sindicatos de todo o estado. A campanha foi
deliberada na reunião do Conselho Nacional dos Delegados Sindicais e ratificada
pelo Sistema Diretivo da Federação.
Os Sindicatos de todo o estado coletaram
assinaturas dos bancários do Banrisul
num abaixo-assinado que, será entregue
hoje, dia14 , à diretoria do banco.
De acordo com o diretor da Federação
dos Bancários, Amaro Silva de Souza, os
banrisulenses decidiram solicitar a cestaalimentação extra neste momento, porque durante o processo de negociações específicas o banco negou a melhoria da
Participação nos Lucros e Resultados. As
entidades sindicais defenderam a distribuição de mais 5% do lucro líquido da
instituição, além do que foi acertado com
a Fenaban.

Governo fala em salário
mínimo de 340 reais
O ministro do Planejamento, Orçamento
e Gestão, Paulo Bernardo, disse que o
valor do salário mínimo deve ficar em
torno de R$ 340 no orçamento para o
próximo ano. De acordo com o ministro,
o presidente Luiz Inácio Lula da Silva
“baterá o martelo” com os ministros da
área e representantes das centrais
sindicais. Paulo Bernardo afirmou que as
contas feitas pelo governo e pelo relator
do projeto orçamentário, deputado
Carlito Merss (PT/SC), apontam para este
valor.
A CUT vai insistir na elevação do salário
mínimo de R$ 300 para R$ 400.

Privados

Bancos aceitam negociar, mas ainda
não apresentaram propostas.
Os Sindicatos estão negociando as reivindicações especificas nos bancos privados através das Comissões de Organização dos Empregados.

Manifestação: Alunos do Curso de História da UCS organizaram uma manifestação pela liberdade dos Punks presos

Protestos antiglobalização e à livre
manifestação no Mac Donald´s
Manifestantes
Punks ficaram
presos por oito dias
A loja da rede Mc Donald´s de
Caxias do Sul, que segundo o movimento Punk é o símbolo maior
do capitalismo e da globalização,
foi palco de duas manifestações
durante o mês de novembro.
Uma contra a globalização contra a Alca (Área de Livre Comércio das Américas) e as transnacionais. Outra pela liberdade
de expressão, de pensamento e
principalmente pela liberdade
dos quatros punks presos durante a primeira manifestação.
O ato pela liberdade dos presos,
organizado pelos estudantes de
História da Universidade de Caxias do Sul (UCS), foi realizado
no dia 22, ao meio-dia. Cerca de
50 pessoas, entre estudantes, familiares e amigos dos jovens
detidos, além de ativistas de
movimentos sociais, demonstraram indignação frente à violação de direitos básicos como a
liberdade de expressão, pensamento e o direito à livre manifestação.
O Mc Donald´s acionou a força
policial, que compareceu com
PM´s do batalhão de choque,
além de recorrer a sua segurança privada para conter a manifestação pacífica, que durou
uma hora.
O grupo entregou à população
um panfleto explicativo intitulado “A Democracia está de luto”. Neste informativo, os manifestantes lembravam que existem milhares de casos diários de
violação de direitos humanos,
ressaltando que não é justo prender pessoas apenas por se manifestarem. “Afinal que democracia é esta que vivemos?”, indaga
a pergunta final do panfleto.
Os Punks foram liberados no
mesmo dia da manifestação dos
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estudantes, após ficarem oito
Dos 20 punks detidos pela podias presos na Penitenciária In- lícia, apenas quatro foram para
dustrial de Caxias. A liberação penitenciária. Consta no inquéda prisão foi dada pela juíza da rito policial que os manifestantes
1ª Vara Civil, Cidália de Menezes colocaram fogo não somente no
Oliveira.
boneco, mas também em um
O primeiro ato, organizado por carro que estava no estacionaum grupo de Punks, aconteceu mento. Além de agressão ao
no dia 14. Segundo participan- segurança do local. “Estamos
tes, o objetivo era chamar a- sendo acusados de tentativa de
tenção da população para a glo- incêndio. O segurança falou que
balização e para a Alca, além de tem arranhões nas costas das
mostrar um outro lado que não agressões físicas que sofreu. Só
é divulgado pela mídia. “Nossa que ele estava de colete à prova
intenção era pacífica, queríamos de bala. Impossível”, afirmou
apenas chamar atenção da popu- um Punk.
lação. O Mc Donald´s é o símbolo Punk:movimento cultural de
da globalização aqui em Caxi- luta e ação direta pela liberdade
as.Não tem uma fábrica da Nike de expressão e de comportamenou da Coca-Cola para organizar- to. O punk mostra sua cultura
mos o protesto na frente de uma anticapitalista por meio do vesdelas, por isso o local escolhido tuário, de notícias alternativas
foi o Mc Donald´s”, explicou um e pela música hardcore, que traz
dos Punks.
propostas políticas através do
A manifestação foi realizada no seu som simples e direto.
estacionamento do local.
“Ficamos
fazendo um
barulho, entregando
panfletos,
conversando
com a população. Depois
queimamos
um boneco
do Bush, foi
quando o se- MC Donald´s usou de força policial para tentar conter a manifestação
gurança do Mc Donald´s comeO movimento nasceu nos meaçou a jogar água para tentar dis- dos dos anos 70, na Inglaterra.
persar o pessoal”, afirmou um No começo, os punks eram rejeidos participantes.
tados por serem jovens marginaOs manifestantes só disper- lizados, pobres e desempregados,
saram quando a Polícia chegou, que chocavam a todos pelo modo
porém cerca de 20 jovens foram de ser, de se vestir e de agir.
capturados e levados para a
O movimento se reúne aos
delegacia onde ficaram por mais finais de semana em algum
de cinco horas. “Ficamos em lugar da cidade, sempre na rua,
uma sala na delegacia sofrendo para difundir idéias e organizar
pressão psicológica, agressão atividades, grupos de estudo ou
verbal e física. Nos falaram coi- campanhas. Os Punks ainda fasas absurdas, quebraram nossas zem teatro e apresentam suas esmáquinas fotográficas, grava- quetes pelas ruas da cidade, todores e instrumentos musicais” das com objetivo de consciensalientou um dos jovens.
tizar a população.
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Agência Brasil: A LER tem ganhado muita atenção pelo número
de trabalhadores afetados. Quais
são as causas desta doença que se
adquire no trabalho?
Maria Maeno: São quatro grupos de
causas. O primeiro é a organização do
trabalho. A forma como o trabalho é
organizado, para que a empresa produza o serviço ou o produto desejado.
Então isso requer uma estrutura hierárquica, uma estrutura organizacional bastante complexa muitas vezes, e cada trabalhador desempenha as
suas atividades de acordo com o que é
prescrito pela empresa para que ele
realize e, em conseqüência, tenha o
produto final. O que nós vemos hoje
nas empresas é um número de procedimentos muito grande, porém uma
diminuição do quadro de trabalhadores em quase todos os ramos de
atividades. Mais trabalho para menos
trabalhador, o que acarreta em dano,
prejuízo, atingindo a musculatura e
também o ponto de vista psíquico, já
que a pessoa fica esgotada.

Vítimas de Doenças
do Trabalho ganham
associação
A Associação das Vítimas de Doenças do
Trabalho – AVIDA/RS, foi fundada no
último dia 7, em assembléia realizada
no Sindicato dos Bancários de Porto
Alegre. Foi eleita a chapa única, proposta
pela Comissão Organizadora, a partir das
indicações dos grupos e entidades colaboradoras que compõem a Rede de Grupos
RS. A assembléia elegeu como presidente
da entidade, José Luiz Euzébio.
O Sindicato dos Bancários de Caxias do
Sul, é uma das entidades fundadoras da
Associação e foi representado pelo Coordenador da secretaria de Saúde Vilmar
José Castagna. AVIDA/RS é uma instituição filantrópica que tem a finalidade
de promover atividades no campo político-institucional e cientifico na busca
de soluções para os problemas que
afligem a saúde dos trabalhadores e
trabalhadoras.
Em seu discurso de posse, Euzébio
ressaltou que a AVIDA/RS terá a finalidade de unir os trabalhadores portadores
de LER/DOR, vítimas de doenças e acidentes do trabalho no Rio Grande do Sul
em uma mesma luta. “A entidade vai atuar na proteção da saúde e na garantia
dos direitos dos associados, encaminhando as demandas e organizando as manifestações da AVIDA/RS”.
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Entrevista

´
14 de dezembro de 2005
Voz do Bancario,

Unibanco:Acontece hoje mais
uma reunião de negociação entre a direção do Unibanco e a
Comissão de Organização dos
Empregados (COE). O objetivo da
reunião é continuar a discutir a
pauta de reivindicações do último encontro que ocorreu no dia
29 de novembro.
Na última negociação a COE expôs os eixos da pauta de reivindicações que compreende: remuneração maior, PRU para todos
os funcionários, novas contratações, enquadramento, benefícios, saúde e segurança.
O banco se mostrou disposto a
negociar o PRU com o Movimento
Sindical para chegar definitivamente a um acordo. Sendo assim,
logo no começo da reunião o Unibanco explicou como funciona o
PRU e o RR. A apresentação atendeu à solicitação da representação dos empregados, que questiona os critérios do pagamento
dessas verbas. Os valores são
diferenciados e destinados a uma
parcela dos funcionários. A avaliação é baseada no desempenho,
sem regras claras e critérios unilaterais.
A eleição para o plano de previdência dos funcionários do Unibanco–o Futuro Inteligente–
acontece entre os dias 4 e 6 de
janeiro. O mandato é de três
anos. São seis vagas dividas entre o Conselho Deliberativo e Fiscal.
Enquadramento:Para o Unibanco, a inserção dos promotores de
venda na categoria é uma questão a ser resolvida pelo sistema
financeiro e negociada com a Fenaban.
Itaú:Acontece amanhã, dia 15,
uma nova reunião sobre as questões especificas com a direção do
banco Itaú. Os empregados lutam por uma melhor distribuição nos lucros e resultados.A
pauta foi entregue a direção logo
após a assinatura da Convenção
e da primeira negociação que

aconteceu no dia 22 de novembro.
De acordo com o diretor do
Sindicato de São Paulo André Rodrigues a expectativa é que na
negociação o banco apresente
proposta às reivindicações dos
trabalhadores.“O Itaú deve apresentar um lucro líquido anual em torno de R$ 5 bi. A empresa já gastou milhões de reais
nas comemorações de seu 60º
aniversário e com a ‘PLR’ da diretoria. Só os funcionários não foram devidamente reconhecidos
pelo banco”, avisa.
O dirigente sindical arremata,
afirmando que o banco tem plenas condições de atender as reivindicações dos funcionários.
“Esperamos que o presidente do
banco, Roberto Setúbal, tenha a
percepção de que os bancários
merecem e o banco pode pagar
mais. Além disso, é importante
regulamentar de uma vez por
todas o Agir, que vem infernizando a vida dos trabalhadores”,
acrescenta André.
Bradesco:Na primeira rodada
de negociações específicas com o
diretor de RH do Bradesco, Luiz
Bueno, o banco concordou em estabelecer um calendário permanente de negociações conforme
reivindicam os bancários. A data indicativa para a próxima negociação é essa semana. Em cada
reunião será discutido e aprofundado um tema da pauta específica.
A CNB/CUT e a Comissão de Organização dos Empregados irão
estabelecer os assuntos de cada
negociação, mas entre os mais
importantes estão a melhor distribuição da Participação nos
Lucros e Resultados (PLR), a solução para o problema de credenciamento no plano de saúde e a
inclusão dos pais, além do auxílio-educação, uma vez que o
banco tem exigido a formação de
seus funcionários, mas não dá
nenhuma contrapartida.

Caixa Econômica Federal

Presidente da Caixa diz que PCS não
sai nesta gestão
O presidente da Caixa, Jorge
Mattoso, participou da reunião
do Conselho Deliberativo da Fenae, no último dia 6, em Brasília.
O presidente realizou um balanço de sua gestão à frente da
Caixa e fez um breve histórico
da empresa, destacando a importância dos empregados no
momento de reestruturação pelo
qual a instituição passa. “Tudo
que foi feito não seria possível
sem a mobilização de todos os
empregados. Os resultados, que
eu acho que são realmente muito
positivos, é resultado de um
esforço coletivo”, ressaltou.
Mattoso destacou, como pontos
positivos no relacionamento
com os empregados, a instalação
de comissões internas perma-

nentes, a elaboração de um novo
plano de saúde, o pagamento da
dívida com a Funcef e o novo plano, a contratação de 13 mil novos empregados e a recuperação
salarial contra o período anterior
sem reajuste, somente com abonos.
Uma antiga reivindicação dos
empregados, o Plano de Cargos e
Salários (PCS), não deve ser
atendida nesta gestão: “PCS
dificilmente sairá nesta gestão.
Saio frustrado com relação ao
PCS, porque entendo que em
uma empresa do porte da Caixa
ter essa situação é um despropósito.Possivelmente vocês sairão frustrados por outras razões
além dessa. Mas nós fizemos demais”, concluiu Mattoso.

