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CAMPANHA SALARIAL - I

Bancários vão partir para a mobilização
Após três negociações, banqueiros ainda não apresentaram proposta
Já foram realizadas três negoNa quarta-feira, 2, foi realizada
mais uma reunião de negociação da ciações sem que tenha havido evoluatual Campanha Salarial. Agendada ção positiva para os trabalhadores.
ainda no dia 18 de agosto, a reunião Diante disso, o Comando Nacional
de ontem deveria tratar do tema Re- dos Bancários orientou os sindicatos
muneração e Cláusulas Econômicas. de todo o país a intensificarem o dePorém, a Fenaban nada apresentou bate sobre a Campanha Salarial. O
de concreto; não apresentou propos- Comando alerta também para a neta para o índice de reajuste, nem para cessidade de, a qualquer momento,
o auxílio-creche/babá, tíquete-refeição os bancários terem que partir para
e cesta alimentação. Os banqueiros ações mais incisivas, de pressão,
limitaram-se a afirmar que estão dis- para que os banqueiros negociem
postos a implementar um novo mo- com seriedade as demandas da categoria.
delo de PLR.

CAMPANHA SALARIAL - II

Banqueiros tiveram tempo suficiente
para apresentar sua proposta

A pauta de reivindicações da
categoria bancária, para a Campanha
Salarial de 2009, foi definida na 11ª
Conferência Nacional dos Bancários
realizada ainda nos dias 17,18 e 19
de julho. Essa pauta foi entregue à
Fenaban somente no dia 10 de agosto. Porém, como a conferência era
de conhecimento público - não foi feita secretamente -, os banqueiros já
eram sabedores das reivindicações
dos bancários tão logo ela terminara

ou, no máximo, na semana seguinte.
Pois bem. Como a primeira semana de setembro está prestes a terminar, já percorremos mais de 40
dias desde a conferência. Convenhamos, portanto, que os banqueiros tiveram tempo mais do que suficiente
para que pudessem apresentar sua
proposta aos bancários. Desta forma, possibilitariam o fechamento de
um acordo com brevidade, anseio de
longa data da categoria.

CAMPANHA SALARIAL - III

Todo ano, as negociações só evoluem
após a mobilização dos bancários

Como vimos na matéria acima,
até 31 de agosto, dia em que expirou
a validade do acordo coletivo 2008/
2009, a Fenaban teve um longo tempo para apresentar uma proposta
satisfatória aos bancários. Mais do
que isso, os resultados apurados pelos bancos no primeiro semestre,
apesar da crise econômica mundial,
mostravam que a falta de recursos
para atender as revindicações dos
trabalhadores também não seria um
entrave ao fechamento de um bom
acordo. Contudo, a coisa não funci-

ona assim e a história da categoria
bancária mostra que, todo ano as negociações da campanha salarial só
evoluem após a mobilização, após
muita pressão dos trabalhadores.
Os banqueiros se põem a testar a
capacidade de reação dos bancários diante de sua intransigência. E,
neste ano, ao que tudo indica, não
será diferente.
Assim, resta aos bancários,
uma vez mais, unirem-se, organizarem-se, mobilizarem-se e partirem
para a luta.
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CAMPANHA SALARIAL - IV

Bancários fizeram
caminhada em POA

No dia de ontem, a Federação
dos Bancários do RS e sindicatos
filiados fizeram o lançamento da Campanha Salarial deste ano no Estado.
Ao meio dia, centenas de bancários
oriundos de várias partes do Estado
realizaram uma caminhada pelas
ruas do centro de Porto Alegre pedindo o apoio da população à luta da categoria. As diretoras Idília da Costa e
Vânia Argenta e os diretores Carlos J
Marcos, Carlos H Niederauer, Luiz
Della Mea e Nelson Fazenda participaram da atividade na capital.
ITAÚ/UNIBANCO

Assembléia, dia 9,
delibera sobre o PCR

O Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região convoca os
funcionários do ItaúUnibanco para
uma assembléia a ser realizada no dia
9 de setembro, às 18 horas. Na pauta, a discussão e deliberação sobre a
proposta de PCR (Programa Complementar de Remuneração) apresentada pelo banco na negociação do dia
31 de agosto.
BANCO DO BRASIL

Representante
Sindical de base

Na eleição para Representante
Sindical de Base do Banco do Brasil,
realizada nos dias 25, 26, 27 e 28 de
agosto, foram eleita a colega Marlei
Vilarino, da agência Lagoa Vermelha,
e o colega João Ademir Schmitz, da
agência Sananduva, para o período
2009/2010.
PIADINHA
O menino grita para a mãe:
- Mamãe, mamãe... se Deus nos dá
o que comer..., a cegonha traz os
bebês e Papai Noel os presentes no
Natal,....posso saber para que serve
o papai ???

