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CAMPANHA SALARIAL - I

CAMPANHA SALARIAL - III

Negociação da terça-feira com a
Fenaban apresentou avanços
Para o Comando Nacional dos
Bancários, houve avanços na quarta
reunião de negociação com a Fenaban.
Foi discutida a implementação de uma
política permanente de combate ao
assédio moral e à violência
organizacional dentro dos bancos, a
melhoria da segurança nas agências e
a adoção de uma política de reabilitação
dos bancários afastados por doenças
de origem ocupacional.

As negociações continuam na
próxima semana, quando, na terçafeira, 16, terminará a discussão das
cláusulas não econômicas . No dia
seguinte, iniciará o debate sobre as
cláusulas econômicas e o emprego
bancário. No site do sindicato,
www.bancariospassofundo.org.br,
você encontra um relato do que foi
discutido sobre os quatro pontos
citados acima.

CAMPANHA SALARIAL - II

Metalúrgicos do ABC, em São Paulo,
conquistam 3,6% de aumento real
Bancários devem seguir o exemplo; banqueiros têm condições de pagar
A categoria bancária deve se
Os trabalhadores das indústrias
metalúrgicas do ABC, em São Paulo, espelhar na conquista dos metalúrgicos
conquistaram aumento real de 3,6%. e também exigir aumento real. Com
Somado ao INPC calculado para o os fabulosos lucros que vêm auferindo,
período de 01/09/2007 a 31/09/2008, os banqueiros têm plenas condições de
que foi de 7,1%, os metalúrgicos terão pagar os 5,7% de aumento real que
estamos reivindicando.
um reajuste salarial de 11,01%.
SANTANDER/REAL

As propostas de luta e para mobilização
definidas pelo Seminário Nacional
O Seminário Nacional dos
funcionários do Santander e do Real,
realizado nos dias 4 e 5 deste mês,
definiu as seguintes propostas de luta
e de mobilização para o enfrentamento
do processo de fusão dos dois bancos:
- Visita ao Sr Bottin, presidente do grupo
Santander, com entrega de carta/
documento em outubro;
- Paridade de negociação;
- Articulação e envolvimento do governo
Lula e parlamentares;
- Quadro específico sobre direitos e
informações do Santander;
- Agilidade na comunicação com os
funcionários;
- COE com a mesma alçada de
negociação que o Comando Nacional
dos Bancários;
- Bandeira principal – emprego;

Comando chama à
mobilização
Os bancários devem estar
preparados e mobilizados, pois há
forte possibilidade de que seja
necessário um confronto com os
banqueiros. Esta é a opinião do
Comando Nacional dos Bancários
diante da lentidão com que vêm se
processando as negociações. Uma
greve não está descartada. Essa
lentidão deixa antever que os
banqueiros estão com pouca
disposição de atenderem as
reivindicações dos trabalhadores.
SINDICATO

Reunião da Diretoria
será no sábado, 13
No próximo sábado, 13/09, a
partir das 9 horas, será realizada mais
uma reunião ordinária da Diretoria
Colegiada do SEEB-Passo Fundo.
Diretoras e diretores da entidade
estão convocados. A reunião é aberta
à participação de qualquer bancária
ou bancário.
PIADINHA
Diz um compadre para o outro:
- Compadre, os seus burros fumam?
- Não, meus burros não fumam.
- Então, vai correndo chamar os
bombeiros, pois o palheiro tá pegando
fogo!

- Publicação de jornal unificado;
- Internet – informação – reuniões nas
agências;
- Reunião com base para coletar/
repassar informações;
- Marca unificada no Santander/
Real
(camiseta,
jornal,
informativos);
- Mapeamento de demissões e
agências fechadas;
- Campanha de mídia;
- Realizar encontros regionais para
mobilização;
- Trabalhar/disputar com a idéia e
imagem criada sobre Fábio
Barbosa (maravilhosa);
- Terceirização – ações jurídicas;
- Estabelecer parcerias políticas;
- Melhor tratamento aos bancários
http://grafar.blogspot.com/
adoecidos.

