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CAMPANHA SALARIAL - I

Bancários intensificam mobilização
e retardam abertura de agências

Seguindo orientação do Comando Nacional dos Bancários, os sindicatos de bancários de todo o país começaram, no dia de ontem, a intensificar a mobilização da categoria. Por
todo o país, agências bancárias tiveram sua abertura retardada em uma
ou duas horas. Em Passo Fundo, todas as agências dos bancos privados

localizadas no centro da cidade abriram suas portas somente às 11 horas da manhã.
Bancárias e bancários foram
unânimes em afirmar que não há realmente outra maneira de a categoria conquistar suas reivindicações a
não ser através da luta. Foi só o início da mobilização deste ano.

CAMPANHA SALARIAL - II

Quarta reunião de negociação
terminou sem proposta da Fenaban

A 4ª negociação da Campanha
Salarial de 2009 durou seis horas.
Contudo, a Fenaban deixou também
essa reunião sem apresentar sua proposta para os temas discutidos. Os
banqueiros afirmaram que apresentarão uma proposta global na próxima
reunião, dia 17. Os temas colocados

em discussão no dia de ontem são:
1 - Saúde
2 - Segurança bancária
3 - Igualdade de oportunidades
4 - Previdência complementar
Na página do Sindicato na
Internet, você encontra um relato completo da negociação de ontem.

CAMPANHA SALARIAL - III

A necessária solidariedade de classe
entre os trabalhadores

Um fato que não podemos deixar de registrar. Nas paralisações de
ontem, os bancários contaram com o
apoio de trabalhadores de outras categorias. Membros do CPERS e do
Sindicato dos Comerciários estiveram

ajudando o Sindicato dos Bancários
nos piquetes. É a tão necessária solidariedade de classe, fundamental
para que os trabalhadores alcancem
as mudanças que almejam em nossa sociedade.

ESTADOS UNIDOS

Nova York, 11 de setembro de 2001

Na manhã do dia 11 de setembro de 2001, ruíam as torres do World
Trade Center, em Nova York, Estados
Unidos. A explicação do governo dos
EUA para a ruína: a estrutura dos edifícios foi fragilizada pelo fogo gerado a
partir do combustível dos dois aviões
de passageiros, que foram jogados
contra as torres por membros do grupo terrorista islâmico Al Qaeda. Essa
explicação, porém, não convenceu a
muitos especialistas e investigadores.
Pode-se afirmar que esse aten-

tado terrorista mudou a conjuntura política mundial, pois, praticamente
avalizou a invasão e ocupação de dois
países, Iraque e Afeganistão, pelas forças armadas dos EUA. Assim, causa
estranheza o fato de os órgãos da
mídia hegemônica mundial estarem se
recusando a debater e investigar mais
profundamente o assunto.
No próximo C&N, traremos informações recentes relativas à queda
do WTC sobre as quais a mídia
hegemônica preferiu silenciar.
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SINDICATO

Festa dos Bancários
será realizada dia 18

A Festa dos Bancários, que fora
suspensa por conta da prevenção à
Gripe A, vai ser realizada no dia 18,
sexta-feira da próxima semana. No
cardápio, churrasco, cerveja a preço
de custo e muita música. A partir de
hoje, os diretores do Sindicato estarão vendendo os ingressos.
BANCO DO BRASIL

Hoje tem negociação

Nesta sexta-feira, o Comando Nacional dos Bancários e a Comissão de
Empresa dos Funcionários do BB estarão reunidos com a diretoria do Banco do Brasil. Na negociação de hoje
serão discutidas as cláusulas sociais e
sindicais. Na reunião anterior, houve
poucos avanços: fim da lateralidade nas
agências até sete funcionários e o reconhecimento do BB da necessidade
do combate ao assédio moral.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Negociação também
acontece hoje

Também nesta sexta-feira,
acontece uma negociação com a diretoria da Caixa Econômica Federal.
O Comando Nacional dos Bancários
e a CEE (Comissão Executiva dos
Empregados da CEF) estarão discutindo temas como Funcef/aposentados, democratização da gestão e
isonomia entre os novos e antigos funcionários. O único avanço que resultou da reunião passada foi o anúncio
da contratação de mais 2.200 trabalhadores pela Caixa.
PIADINHA
O médico encontra o paciente numa
animada boate e fica surpreso:
— Peraí, ó: não foi você que pediu que
lhe receitasse um remédio pra
dormir?
— Foi, doutor. Mas não era pra mim
não. Era pra minha mulher.

