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CAMPANHA SALARIAL - I
.
Sistema diretivo da FEEB-RS define encaminhamentos
da campanha salarial
A Federação dos Bancários do Rio Grande do
Sul reuniu nesta quinta-feira, dia 25, o seu Sistema
Diretivo, órgão que congrega a representação dos
38 sindicatos filiados e a direção da entidade. Seguindo o indicativo da Reunião dos Delegados e dirigentes Sindicais da Caixa, ratificado pela reunião
do SD, a Feeb/RS orienta os sindicatos a discutirem na assembléia geral da categoria, no dia 29,
segunda-feira a paralisação de 24 horas no dia seguinte.

No final da tarde do dia 30, os sindicatos devem
submeter à categoria a deliberação pela continuidade
ou não da greve por tempo indeterminado, a partir
do dia 1º de outubro. Para cumprir a lei a Feeb/RS
publicou nesta sexta-feira,26, nos jornais Zero Hora
e Correio do Povo o aviso de greve.
O Sistema Diretivo da Federação também rejeitou a
proposta da Fenaban e orientou que as assembléias
do dia 29 reiterem a mesma posição, além de
fortalecer a paralisação no dia 30 e a continuidade
da greve por tempo indeterminado.

CAMPANHA SALARIAL - II

Sindicato faz assembléia, hoje, às 18h no CPERS
Sindicato, rua Capitão Araújo, 253, ao lado do Hotel
Germania
O Sindicato dos Bancários convida, conforme edital, os bancários e bancárias para assembléia das 18h, para deliberar sobre a paralisação nacional do dia 30 de setembro de 24 horas. Destaca-se que no final do dia 30 a categoria irá
deliberar sobre a greve por tempo indeterminado.
CAMPANHA SALARIAL - III

Delegados sindicais da Caixa reiteram paralisação de 24h na terça
Reunião ocorrida nesta quinta-feira, na Casa dos Bancários, reuniu 74 dirigentes e delegados sindicais
da Caixa
A greve está mais próxima na Caixa. A reunião dos delegados e dirigentes sindicais realizada nesta
quinta-feira,25, não apenas reiterou o indicativo de paralisação de 24h para terça-feira, 30, que será
deliberado nas assembléias gerais da categoria no dia 29, mas indicou que em todo o estado seja
declarado estado de greve com indicativo por tempo indeterminado. Devem ser realizadas assembléias no
final da tarde da terça-feira,30,para avaliação e deliberação.
Propostas aprovadas pela reunião
- Unir à discussão da recuperação das perdas a reivindicação de piso do Dieese (R$ 1.924,59). Tentar
construir em âmbito nacional proposta de política de valorização do piso para atingir, em médio prazo o piso
e tentar obter o compromisso da caixa nesse sentido.
- Orientar a CEE/Caixa a pautar as negociações sempre a partir dos eixos de campanha aprovado no
CONECEF: recomposição do poder de compra dos salários; isonomia; luta por um verdadeiro plano de carreira;
jornada de 6horas sem perda salarial e tíquete e cesta-alimentação para os aposentados.
- Além desses pontos, foi aprovada a orientação de valorizar o item mais empregados para a Caixa, pois,
além de ser reivindicação importante, dialoga com o interesse da sociedade.
- Também foi aprovada orientação aos sindicatos do RS, para que entrem com medidas judiciais visando
garantir que os empregados da Caixa que se mantém no REG/REPLAN tenham direito de migrar para a nova
tabela de PCS.

