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SANTANDER/REAL- I

PARABÉNS, BANCÁRIAS E BANCÁRIOS
Amanhã, 28 de agosto, comemoraremos mais um Dia do(a)
Bancário(a). A data deve lembrar a luta de toda uma categoria que
trabalha e constrói um país melhor para todos. Por isso, ao mesmo
tempo em que felicitamos todo(a)s, ressaltamos a importância de
preservarmos nossa capacidade de união, de organização e de
mobilização. Essa capacidade, como atesta nossa história, é
imprescindível para a conquista e manutenção de nossos direitos.
A Diretoria
DIA DO BANCÁRIO

A grande greve de 1951

No dia 28 de agosto de 1951,
as assembléias deliberavam pelo
início de uma das maiores greves que
a categoria bancária já realizou.
Em São Paulo, a greve se
estendeu por 69 dias. Os bancários
paulistas conseguiram dobrar os
banqueiros e conquistaram 31% de
reajuste nos salários. Nos demais
Estados, após várias semanas de

greve, a categoria acabou aceitando
os 20% oferecidos pelos banqueiros.
Essa longa greve forjou uma
tradição de luta da categoria bancária
que se mantém até hoje. Essa
disposição para a luta é fruto da
capacidade que a categoria sempre
teve de se unir em busca de objetivos
comuns e de se organizar para ter
mais força nas mobilizações.

BANCO DO BRASIL - I

Previ: negociações sobre o superávit
continuam no dia 3 de setembro

As negociações sobre a
destinação do superávit da Previ serão retomadas na próxima quarta-feira, em Brasília. Os associados estão sendo representados nas discussões com a diretoria do Banco do
Brasil pela Comissão de Negociação.

Essa comissão é formada por dirigentes eleitos da Previ, pela Comissão
de Empresa, pelas associações de
aposentados, AAFBB e AFABB-SP, e
pela Anabb. O resultado final das negociações será submetido à apreciação pelos associados da Previ.

BANCO DO BRASIL - II

As propostas apresentadas para a
utilização do superávit da Previ

A Comissão de Negociação
apresentou, ainda em fevereiro deste ano à diretoria do BB, as seguintes propostas para a utilização do superávit da Previ:
- Aumento real de 8% para os
aposentados e pensionistas, com
piso de R$ 500, garantindo este
benefício também para os futuros
aposentados;
- Aumento do patamar das pensões

para 80% do benefício de
aposentadoria;
- Aumento do teto de contribuição e
benefícios para 100%;
- Pagamento de abono de 1 benefício
para os aposentados e pensionistas
em 2008;
- Aposentadoria antecipada para as
mulheres aos 45 anos.
- Manter suspensas as contribuições
pessoais e patronais ao Plano 1.

Em defesa dos
empregos

Na segunda-feira, a Contraf esteve reunida com o presidente do
Santander, Fábio Barbosa. Na pauta, os reflexos da fusão do Santander
e do Real no emprego e direitos trabalhistas dos 50 mil trabalhadores dos
dos bancos. A Contraf questionou o
fato de o Santander ter reduzido 1.055
postos de trabalho somente nos seis
pirmeiros meses deste ano, mesmo
com a abertura de novas agências.
Em resposta, Barbosa voltou a afirmar que as marcas e as agências
dos dois bancos serão mantidas no
Brasil por um tempo ainda indefinido.
SANTANDER/REAL - II

Na próxima semana
tem nova negociação

Na próxima semana, os
dirigentes sindicais voltam à mesa de
negociação com os representantes de
relações sindicais do Santander,
Gilberto Trazzi, e do Real, Jerônimo dos
Anjos. Na reunião serão discutidos
princípios a serem acordados em
respeito aos direitos dos trabalhadores.
Nos dia 4 e 5 de setembro, a
Contraf promove um Seminário
Nacional de dirigentes sindicais dos
dois bancos. O objetivo é discutir
estratégias para enfrentar o processo
de fusão.
PIADINHA
Um casal foi ao cinema. O cara sentiu
uma vontade enorme de peidar e
arranjou uma maneira da mulher não
escutar o som da flatulência. No que
ele soltava os gases, ele batia nas
pernas com as mãos. Vendo aquela
cena, a mulher pergunta:
- ”Amor, tá se sentindo mal”?
E o cara de pau diz:
- Não benzinho, é que as minhas
pernas dormiram”!
E ela rebate:
- Benzinho..., pelo cheiro elas
apodreceram!

