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CAMPANHA SALARIAL - I

CAIXA ECONÕMICA FEDERAL

O local será a sala dos AA, ao lado da Igreja Sagrado Coração de Jesus,
situada na rua Paissandu entre as ruas Silva Jardim e Tiradentes
Hoje, às 18 horas, acontece nova assembléia dos bancários.
A categoria vai avaliar a greve e traçar estratégias para fortalecêla com a adesão de mais trabalhadores

Até o fechamento desta edição, não tínhamos um quadro nacional da greve dos bancários.
Aqui no Rio Grande do Sul, a greve começou forte. A greve dos funcionários da Caixa Econômica Federal cresceu nesta quarta-feira.
Agora, já são mais de 120 agências e 11 PAB parados. Dos órgãos
internos, 23 foram atingidos total
ou parcialmente pela greve.

Assembléia, hoje, às 18 horas para
avaliar e fortalecer a greve

CAMPANHA SALARIAL - II

Funcionários da CEF, HSBC, Unibanco,
Santander e Real estão em greve

A assembléia realizada ontem
à tarde, em Passo Fundo, decretou o
início da greve por tempo
indeterminado nos bancos privados e
no Banrisul e a continuidade da greve na Caixa Econômica Federal.
HSBC, Unibanco, Santander e Real
estão fechados.
O Banco Itaú conseguiu Interdito Proibitório e, por enquanto, o Sindicato está impossibilitado e puxar os
trabalhadores para a greve.

Dos 48 funcionários do Banco do
Brasil presentes na assembléia, 29 votaram pela não adesão à greve e 18 foram favoráveis à paralisação. No
Banrisul, há um grupo significativo de funcionários, mas ainda minoritário, disposto a aderir à greve.
No Banrisul, BB e demais bancos
privados, os diretores do sindicato continuarão debatendo com os trabalhadores
a necessidade do fortalecimento do movimento.

CAMPANHA SALARIAL - III

Resultados das assembléias pelo país

No final da tarde, sindicatos de
bancários de todo o país realizaram
assembléias para decretar o início da
greve por tempo indeterminado. O
movimento começou forte e a tendência, como em greves anteriores, é de
crescer nos próximos dias. A seguir,
um quadro das assembléias realizadas ontem, elaborado pela ContrafCUT:
Aprovaram greve por tempo
indeterminado
São Paulo – SP
Rio de Janeiro – RJ
Brasília (iniciada em 30/9)
Belo Horizonte – MG
Curitiba – PR
Porto Alegre - RS (exceto Banco do
Brasil e Banrisul, que aprovou greve
de 24h no dia 10)
Bahia - Salvador (iniciada em 30/9)
Pernambuco (iniciada em 3/10)
Ceará

Florianópolis – SC
Mato Grosso
Alagoas
Piauí
Acre
Rondônia
Espírito Santo
Paraíba
Sergipe (iniciada em 1/10)
Pará e Amapá (iniciada em 7/10)
Maranhão (iniciada em 30/9)
Rio Grande do Norte (iniciada em 30/9)
Sul Fluminense – RJ
Campina Grande – PB
Criciúma – SC
Campo Grande – MS
Campo Mourão – PR
Itabuna – BA
Santo Ângelo – RS
Teresópolis - RJ
Outros 42 sindicatos também
aprovaram o início da greve. Em apenas
três sindicatos a greve foi rejeitada.

A greve cresceu
no Estado

BANCO DO BRASIL

Greve começou em
algumas cidades
No Banco do Brasil, a
mobilização dos trabalhadores ainda é incipiente, mas em algumas cidades já existem agências em greve: Alegrete (agência centro), Boa
Vista do Buricá, Crissiumal, Campo Novo, Ijuí (ag Ijuí e PAB Unijuí),
Santa Maria (ag centro), Santa
Rosa, Santo Ângelo (ag centro), São
Borja, Três de Maio e Três Passos.
BANCOS PRIVADOS

Bancários
aderiram à luta

Os trabalhadores dos bancos privados do Rio Grande do Sul
também aderiram à greve nacional dos bancários. Segundo o quadro da FEEB-RS, 78 agências e
PAB, de vários bancos privados,
estão fechadas no Estado nesta
quarta-feira.
PIADINHA
Uma adolescente chega a casa e
diz a mãe:
- Mamã... Estou grávida!
A progenitora, sem saber muito
bem como deve reagir, pergunta:
- Rapariga, mas onde é que tu
estavas com a cabeça?
- Em cima do volante, mãe... Mas
que é que isso interessa?

