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SANTANDER/REAL - I

CAMPANHA SALARIAL

Convenção Coletiva foi assinada
Na quinta-feira, 30, o Comando
Nacional dos Bancários assinou com
a Fenaban a Convenção Coletiva da
categoria. Também foram assinados
os aditivos da Caixa Econômica
Federal e do Banco do Brasil.
Para o Comando, os bancários
de todo o Brasil e de todos os bancos
devem se orgulhar, pois “deram mais
um exemplo de como a união e a luta
dos trabalhadores podem sobrepujar
os maiores obstáculos e conseguir

melhorar a vida de todos”.
O cenário que, com o grande
crescimento do setor bancário e seus
enormes lucros no país, era, a
princípio, favorável, se complicou. A
crise financeira mundial tornou os
banqueiros ainda mais intransigentes.
Mas, com a grande mobilização, os
bancários
foram
vitoriosos,
suplantando também a truculência
policial e a ação ilegal dos bancos
com os interditos proibitórios.

BANRISUL

Movimento sindical lançou chapa
para a eleição na Fundação
Neste mês de novembro,
realizar-se-á nova eleição para o
Conselho Deliberativo da Fundação
Banrisul. A eleição se dará através do
voto por correspondência e a remessa
do material aos banrisulenses começa
no dia 13.
O movimento sindical lançou a

Chapa 2 para concorrer à eleição. A
chapa é formada pelos colegas Fabio
Soares Alves, Lourdes Rossoni, Vitório
Krampe e Gilberto Leal de Aguiar, que
se comprometem a buscar
democracia, igualdade e transparência
nas decisões envolvendo o banco e
seus funcionários.

GOVERNO ESTADUAL

Mais truculência da Brigada Militar
Na terça-feira, 28/10, à
tarde, motoristas e cobradores do transporte público de
Passo Fundo realizaram um
grande ato de protesto, pacífico, contra a falta de segurança. Vêm acontecendo uma
média de 4 assaltos diários a
ônibus em nossa cidade.
Os trabalhadores estacionaram os ônibus no entroncamento das avenidas
Brasil e Sete de Setembro paralisando o trânsito no centro
da cidade. Sem demora, a
Brigada Militar disponibilizou
dezenas de homens “para
manter a ordem” e com uma
clara
postura
de
enfrentamento. Inclusive, um
pelotão de cerca de 50 homens foi arregimentado às
pressas entre os que traba-

lhavam no quartel da Brigada. O clima ficou
tenso, com princípio de confronto entre trabalhadores e policiais militares.
No final, após negociação realizada entre o
Sindicato dos Rodoviários
e a BM, chegou-se a um
acordo. Os trabalhadores
saíram, então, em passeata até a Câmara de Vereadores, onde tiveram uma
audiência com os vereadores e o o Comando local da BM.
O episódio revelou
uma vez mais a indisposição do governo de Yeda
Crusius para o diálogo
com os trabalhadores. A
truculência parece ser a
única opção do atual governo estadual.

Botín veio lançar
“plano estratégico”
Na semana passada, o
presidente mundial do Grupo
Santander, Emílio Botín, chegou ao
Brasil. Botín veio para se reunir com
executivos e apresentar o “plano
estratégico” relacionado à fusão do
Santander com o Real.
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Em defesa dos
empregos
Os trabalhadores querem que
o tal “plano estratégico” de Botín
contemple a manutenção dos
empregos dos mais de 54 mil
funcionários do Santander e do Real
no Brasil. Por isso, na sexta-feira,
fizeram manifestações atrasando o
início dos trabalhos nos Centros
Administrativos do Santander - Casa
1 e 3, em Santo Amaro, e na matriz e
no Centro Administrativo Operacional
do Real, na cidade de São Paulo.
PIADINHA
Um cara diz, orgulhoso: “Minha
mulher é um anjo!”.
O amigo observa: “Você tem sorte, a
minha ainda está viva!”

http://grafar.blogspot.com/

