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CAMPANHA SALARIAL

A hora da definição está chegando

Está marcada para os dias 15
e 16 a próxima rodada de negociações entre o Comando Nacional dos
Bancários e a Fenaban. Será a 4ª
reunião da atual Campanha Salarial
e o tema a ser discutido é a remuneração. Até o momento, nas três negociações que já ocorreram, praticamente não houve avanço algum no
atendimento das demandas da categoria pelos banqueiros.
Com essa 4ª reunião, toda a
pauta de reivindicações dos bancários terá sido debatida com a Fenaban.
Por isso, após o seu encerramento,

o Comando fará uma avaliação das
negociações
e
convocará
assembleias que deverão ocorrer em
todo o país.
Nessas assembleias, os bancários vão decidir pela aceitação ou
não daquilo que resultou das negociações. Caso a categoria decida por
não aceitar a contraproposta da
Fenaban, será o momento, então, de
iniciar um movimento mais incisivo de
pressão sobre os banqueiros. Este
movimento deve se iniciar com paralisações e pode desembocar em mais
uma greve nacional da categoria.
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Negociação do dia
10 não teve avanços

Na negociação realizada na sexta-feira, 10, foram discutidos os seguintes pontos: isonomia, jornada de
trabalho, segurança e reivindicações
dos aposentados. "O que a Caixa
apresentou foi muito pouco, especialmente na questão da isonomia,
tema em que a Caixa trouxe propostas ruins tanto para os novos empregados quanto para os aposentados",
avaliou o coordenador da CEE/Caixa
(Comissão Executiva dos Empregados da CEF), Jair Ferreira.
Na página do Sindicato na
Internet, pode ser lido um relato completo da negociação de sexta-feira.

Bancários fazem ato público em frente
PÚBLICOS FEDERAIS
à Direção Geral em POA nesta segunda BANCOS
Encontro Interestadual
Em assembleia realizada na vice-presidente do banco, Rubens
quinta-feira, 9, no SEEB-Porto Alegre,
os funcionários do Banrisul da capital
aprovaram a realização de um ato público nesta segunda-feira, às 11 horas,
em frente ao prédio da Direção Geral
do banco. Durante o ato, os
banrisulenses vão cobrar da diretoria
a abertura imediata de negociações
sobre a pauta específica e a saída do

Bordini. Um dos funcionários presos
pela Polícia Federal por conta do
superfaturamento nos contratos de
publicidade do Banrisul estava diretamente subordinado a Bordini. O vicepresidente, que é também responsável pela Diretoria de Gestão da Informação e Marketing, já teve seu nome
envolvido em outros casos rumorosos.
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pela Isonomia

No sábado, 11, foi realizado, na
sede da APCEF/SC em Florianópolis,
o Encontro Interestadual pela
Isonomia. Os colegas Vinícius Machado, da CEF, e Carlos Dall Agnol,
diretor do Sindicato e funcionário do
BB, representaram o SEEB-Passo
Fundo no encontro. No próximo número do C&N traremos mais informações sobre o encontro.

Assembleia de POA aprovou o indicativo
SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO
de paralisação de 24 horas no dia 22
Reunião da Diretoria

Movimento sindical vai cobrar do TCE/RS, MP/RS, MPF e da PF o
aprofundamento das investigações da operação Mercari
Na assembleia realizada em Por- investigações sejam aprofundadas o
to Alegre, os banrisulenses aprovaram máximo possível. Para isso, serão
também o indicativo de uma paralisa- agendadas reuniões com representanção de 24 horas no dia 22 de setem- tes do TCE/RS (Tribunal de Contas do
bro. A proposta de paralisação deverá Estado), MP/RS (Ministério Público do
ser discutida e passar por deliberação Estado), Ministério Público Federal e
nas assembleias que todos os sindi- com a PF (Polícia Federal).
É preciso que os funcionários
catos do Estado vão realizar no dia 21.
Na assembeia também foi abor- do Banrisul se unam e se mobilizem
dada a operação Mercari, deflagrada para, coletivamente, reagirem ao que
pela Polícia Federal, e seu impacto para está acontecendo com seu banco.
a imagem do Banrisul e de seus funci- Os funcionários também devem coonários. Por isso, foi aprovado que o brar compromisso da diretoria com o
movimento sindical deve cobrar que as atendimento de suas reivindicações.

acontece no dia 15
Na quarta-feira, 15 de setembro, às 18 horas será realizada a reunião ordinária da Diretoria Colegiada
do SEEB-Passo Fundo. Na pauta, a
Campanha Salarial e outros assuntos.
Todos os diretores estão convocados.
PIADINHA
O Jacob chega na cozinha na hora
em que Sara estava a descascar cebolas e a chorar.
- Ó Sara, vou te contar um história bem
triste para não desperdiçares esses
lágrimas.

