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CAMPANHA SALARIAL

Comando Nacional dos Bancários
chama greve a partir de 8 de outubro

O Comando Nacional dos
Bancários esteve reunido na quartafeira, 01/10, em São Paulo, para
discutir o andamento da Campanha
Salarial deste ano. Na reunião, o
Comando deliberou pelo início da
greve por tempo indeterminado no dia
8 de outubro. Assim, orientou os
sindicatos de todo o país a realizarem

assembléias na terça-feira, 7, para a
deflagração da greve a partir do dia
seguinte.
É hora de exigirmos dos banqueiros
a valorização dos salários, melhores
condições de trabalho, fim das metas
abusivas e do assédio moral, mais
contratações e melhor atendimento aos
clientes.

BANRISUL

Negociação continua na próxima semana
Na terça-feira, 30, aconteceu
mais uma negociação entre o
Comando Nacional do Banrisul e a
diretoria do banco. Para os membros
do Comando, houve avanço, uma vez
que o banco assumiu o compromisso
de formalizar as Comissões de Saúde
e Segurança. Essas comissões serão

formadas por representantes do banco e
dos trabalhadores. Outros assuntos
debatidos foram: isonomia, defesa do
banco público, quadro de carreira e 13ª
cesta alimentação de mesmo valor que o
cheque rancho. Um relato integral da
reunião pode ser lido na página do
sindicato na Internet.

BANCO DO BRASIL - I

Sem avanços na negociação do dia 29

Na
segunda-feira,
29,
aconteceu, em Brasília, mais uma
reunião de negociação entre a
Comissão de Empresa (CE) e a
Diretoria do Banco do Brasil. E
também esta reunião não apresentou
os avanços tão esperados pelos

funcionários. O representante do BB
limitou-se a afirmar que o banco estava
tomando uma medida para tranquilizar o
funcionalismo: a manutenção do modelo
de PLR. O diretor Nelson Fazenda
participou da reunião representando a
FEEB-RS.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Funcionários
seguem em greve

Os trabalhadores da Caixa
Econômica Federal estão dando
mais uma mostra da sua
capacidade de união e de
mobilização; aderiram com
convicção à greve de 24 horas da
terça-feira. E, na assembléia
realizada no final do mesmo dia,
deliberaram pela continuação da
greve até pelo menos esta sextafeira. Está programada para hoje
nova negociação da Comissão
Executiva dos Empregados (CEE)
com a diretoria da CEF.
Greve se fortalece - No Rio
Grande do Sul, mais de cem locais
de trabalho, entre agências, PAB
e órgãos internos da Caixa
Econômica Federal estavam
parados no dia de ontem. A greve
continua também em Brasília, na
Bahia, Maranhão e Rio Grande do
Norte.
PIADINHA
O Juiz perguntou à prostituta:
- Então, quando é que você
percebeu que tinha sido
violentada?
A prostituta respondeu, limpando
as lágrimas:
- Quando o cheque foi devolvido!!!

BANCO DO BRASIL - II

Banco desrespeita funcionários
A reunião de negociação
foi realizada em Brasília.
Portanto,
para
dela
participarem, alguns dos
membros da CE tiveram que
se deslocar até 2.000 km. E,
num flagrante desrespeito da
diretoria a seus funcionários, a
reunião durou apenas 25
minutos.
Ao
final,
o
representante do banco ainda
afirmou estar 24 horas por dia
à disposição do movimento
sindical para conversar.
A postura do banco exige

uma resposta forte dos
trabalhadores.
Os
funcionários do BB precisam
se unir para, organizados,
passarem a pressionar a
diretoria do banco a negociar
suas reivindicações com
seriedade.
O banco recebeu a
pauta de reivindicações no
dia 13 de agosto, portanto,
há 51 dias. Tempo mais do
que suficiente para “estudar”
todas as demandas de seus
funcionários.

http://grafar.blogspot.com/

