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CAMPANHA SALARIAL - I

Assembléia segunda-feira delibera
sobre a greve de 24 horas no dia 30/09
Na segunda-feira, às 18 horas,
os sindicatos de bancários do Rio
Grande do Sul estarão realizando assembléias para discutir a Campanha
Salarial e a deflagração de uma greve
de 24 horas na terça-feira. O Comando Nacional dos Bancários rejeitou a
proposta de 7,5% de reajuste salarial

feita pela Fenaban na quarta-feira e orientou todos os sindicatos a intensificarem a mobilização da categoria.
Com o grande crescimento do
setor bancário e os lucros que os bancos vêm tendo, que crescem a cada
ano, a hora de a categoria exigir a valorização dos salários é agora.

CAMPANHA SALARIAL - II

Sindicato fez paralisações no
Santander e Real nesta semana

O Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região, contando
com o apoio do SEEB-Carazinho,
realizou uma paralisação na agência
central do Banco Santander na
manhã de terça-feira. A agência só
abriu a partir do meio-dia. Na quartafeira, foi a vez da agência do Real
ser paralisada até às 12 horas.

Após a sexta rodada de
negociações, e sem resposta
concreta da Fenaban para as
reivindicações da categoria, o
Comando
aponta
para
a
necessidade de intensificar a
mobilização dos bancários para
pressionar os banqueiros a
negociarem com seriedade.

CAMPANHA SALARIAL - III

As paralisações pelo Brasil

A mobilização dos bancários
também se intensificou em vários
outros Estados. Em São Paulo, na
terça-feira,
nove
centros
administrativos de diversos bancos
tiveram o início dos trabalhos
retardados em três horas. No total,
20 mil bancários participaram da
paralisação.
Em Curitiba, 28
unidades foram paralisadas no centro
da cidade até o meio dia, envolvendo

3 mil bancários. Em Belo Horizonte,
10 agências paralisaram por uma
hora. Em Campinas (SP), foram nove
as agências paralisadas por uma
hora. Em Brasília, as agências do
Centro Comercial Gilberto Salomão,
no Lago Sul, abriram só ao meio-dia.
Para mais informações sobre
as manifestações dos bancários
nesta semana, acesse http://
www.contrafcut.org.br/.

BANCO DO BRASIL - I

A negociação da
terça-feira, 23

Na negociação de terça, 23, a
Comissão de Empresa (CE) e a
diretoria do Banco do Brasil começaram
a discutir a renovação das cláusulas do
acordo 2007/2008. O objetivo da CE é
melhorar várias cláusulas, entre as
quais, as que dizem respeito à isonomia
entre antigos e novos funcionários;
ausências legais e PAS, por exemplo.
BANCO DO BRASIL - II

Banco não aceitou
discutir substituições
Também na negociação do dia
23, a CE reivindicou a abertura de
discussão sobre o PCCS, envolvendo
o pagamento das substituições de
função. A diretoria do BB respondeu
afirmando que o assunto não está em
discussão. A negociação da quartafeira, 24, não trouxe avanços. Na
segunda-feira, 29, acontece mais
uma rodada de negociação.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Delegados sindicais
se reuniram em POA

BANRISUL

No dia de ontem, 60 delegados
e dirigentes sindicais da Caixa Econômica Federal do Estado estiveram
reunidos em Porto Alegre. Ao discutirem os rumos da Campanha Salarial, os bancários decidiram, por unanimidade, que as assembléias do dia
29 devem decretar o início da greve
por tempo indeterminado e não apenas greve de um dia.

Na quarta-feira, 24, aconteceu
a primeira reunião de negociação com
a diretoria do Banrisul. Nesse primeira reunião os membros do Comando
e os representantes do banco apenas
fizeram uma discussão geral de toda
a pauta específica de reivindicações.
A próxima reunião será realizada na
terça-feira, 30/09.

PIADINHA
Um casal estava jantando num
restaurante finíssimo, quando de
repente o homem desaparece para
debaixo da mesa. Surpreso, o garçom
se aproxima e pergunta:
- Perdão, senhora, mas o seu marido
está passando mal?
- Não, não! Ele está ótimo! Acabou de
entrar no restaurante!

Funcionários precisam pressionar
Para o Comando do Banrisul, a
reunião foi positiva. Porém, o Comando alerta os banrisulenses de que só
com muita mobilização e pressão, a
diretoria do banco vai atender as reivindicações. Para ler a íntegra da
pauta específica do Banrisul, acesse
http://www.feebrs.org.br/arquivos/
bancos/bd-38d57c1.pdf.

