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3ª rodada de negociações: banqueiros
mantiveram intransigência
foram aceitas.
O diretor da Fetrafi-RS, Arnoni
Hanke, avaliou assim, essa negociação: “Tivemos mais uma rodada de
negociação marcada pela negativa
dos banqueiros. A Fenaban insistiu
muitas vezes que nossas reivindicações são ultrapassadas e que não
há elementos novos que justifiquem
o debate”.
Na página do Sindicato na
Internet pode ser matéria completa
sobre a 3ª rodada de negociações.

CAMPANHA SALARIAL - II

Comando rejeitou indicativo de início
da greve no dia 22 de setembro
Em assembleia realizada no dia
2 de setembro, os bancários de Porto Alegre aprovaram, por unanimidade, o indicativo de início da greve no
dia 22, caso os banqueiros não acatem as propostas apresentadas pela
categoria. Na reunião do Comando
Nacional dos Bancários, anterior à
negociação desta semana, os representantes do Rio Grande do Sul no

mesmo apresentaram essa proposta, que acabou sendo recusada pela
maioria do Comando. Assim, ficou
definido que o calendário para a realização das assembleias que vão avaliar as negociações e deliberar sobre
o início da greve será discutido e definido pelo Comando somente na próxima semana, após o encerramento
da 4º rodada de negociações.

BANRISUL - I

Bancários publicam apedido sobre o
superfaturamento na publicidade
A Fetrafi-RS e o SEEB-Porto
Alegre publicaram apedido nos jornais Zero Hora e Correio do Povo de
quarta-feira, 8, sobre o caso de
superfaturamento nos contratos de
publicidade do Banrisul. A seguir, o
texto do apedido “Entidades sindicais repudiam desvio no
Banrisul”:
“A Fetrafi e o SindBancários reafirmam a importância do Banrisul
enquanto banco público. Preservar o
banco é afastar os suspeitos, apurar os fatos e punir os responsáveis.
Não é admissível que uma instituição pública, parte do patrimônio
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CAMPANHA SALARIAL - III

CAMPANHA SALARIAL - I

A 3ª rodada de negociações
entre o Comando Nacional dos Bancários e a Fenaban terminou sem
apresentar avanços para os trabalhadores. Foram dois dias de discussões em que os banqueiros
mais uma vez só enrolaram e rejeitaram as reivindicações dos bancários relativas ao emprego. Na verdade, a Fenaban manteve a postura das duas rodadas anteriores em
que as demandas sobre saúde, condições de trabalho e segurança não
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do Estado, seja usada para fins
escusos. Enquanto estes absurdos
ocorriam, a direção do Banrisul se
concentrava em reduzir despesas,
precarizando as condições de trabalho e de atendimento aos clientes.
A área de marketing, de onde
foram desviados os recursos, é vinculada ao vice-presidente Rubens
Bordini, que foi citado pelo MPF em
ação de improbidade administrativa
em 2006. Entendemos que nenhum
diretor, envolvido em atos suspeitos,
deva ser mantido no cargo, sob pena
de manchar a história de 83 anos do
banco dos gaúchos.”

14 de setembro:
Dia Nacional de Luta
Comando Nacional dos Bancários
convoca categoria à mobilização
Nos dias 15 e 16 de setembro
acontecerá a 4ª rodada de negociações da Campanha Salarial 2010
quando estará em discussão o tema
remuneração. Para aumentar a pressão sobre os banqueiros, o Comando Nacional dos Bancários convocou
a realização de mais um Dia Nacional de Luta para a terça-feira, 14.
Diante da postura intransigente
dos banqueiros, o diretor Arnoni
Hanke afirmou: “Só resta ampliar a
mobilização e preparar a categoria, inclusive com data indicativa de greve.
Esta parece ser a única linguagem
que os bancos entendem”.
BANRISUL - II

Banco paga RV1 hoje
Presidente elogia funcionários,
mas não agenda negociações
Na quarta-feira, o presidente do
Banrisul, Mateus Affonso Bandeira,
enviou comunicado anunciando o pagamento da RV1 (Remuneração Variável) nesta sexta-feira. Bandeira
aproveitou para “fazer uma média”
com os funcionários afirmando que
seus “colaboradores são qualificados
e comprometidos”. Elogios à parte, o
presidente nada disse sobre a abertura de negociações da pauta específica de reivindicações dos trabalhadores do Banrisul. “Exigimos que o
banco inicie o processo de negociação específica imediatamente. Temos
uma pauta extensa e muito importante a debater”, observou o diretor da
Fetrafi-RS, Amaro Souza, ao comentar o comunicado do presidente.
PIADINHA
Na loja de artigos militares:
— Tem uniforme camuflado?
— Tem.
— Quero um.
— Pois não. Passe daqui a duas semanas que nós vamos procurá-lo.

