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CAMPANHA SALARIAL - I

Bancários aumentam a pressão
sobre os banqueiros

Começa nesta quarta-feira,
com previsão para terminar amanhã,
a 4ª rodada de negociações da Campanha Salarial 2010. Nestes dois dias,
o tema em discussão será a remuneração. Nas rodadas anteriores, praticamente não houve avanço algum
nos debates sobre saúde, condições

de trabalho, segurança e emprego.
Por isso, para aumentar a pressão sobre os banqueiros, no dia de ontem,
em várias cidades do país, os bancários realizaram atos, manifestações e mesmo paralisações de agências, centros administrativos e de outros órgãos de diversos bancos.

CAMPANHA SALARIAL - II

Em Porto Alegre, 19 agências foram
paralisadas até às 12 horas

Em São Paulo, 11 mil bancários estiveram envolvidos nas paralisações
Ontem, em Porto Alegre, os
bancários paralisaram 19 agências do
centro da cidade, que abriram suas
portas somente às 12 horas. Já em
São Paulo, foi retardado o início dos
trabalhos em vários centros administrativos: no CTO do ItaúUnibanco, no
CASP do HSBC, no Casa1 do
Santander, no Bradesco Núcleo
Alphaville. Também a Agência Avenida Paulista e outras quatro unidades

do Banco do Brasil e a agência Sé,
da CEF, tiveram a abertura ao público retardada. Segundo informes do
SEEB-São Paulo, em todas essas dependências, os mais de 11 mil bancários envolvidos atenderam ao chamado da entidade e aderiram pacificamente às paralisações.
Também ocorreram paralisações em Recife (PE), Petrópolis (RJ)
e Belo Horizonte (MG).

BANCO PÚBLICOS FEDERAIS

Isonomia: no sábado, 11, aconteceram
encontros interestaduais
No sábado, 11, aconteceram
Encontros Interestaduais pela
Isonomia nos bancos públicos federais, BB, CEF, Banco do Nordeste e
Banco da Amazônia. Em Florianópolis,
estiveram reunidos bancários gaúchos
e catarinenses. Em São Paulo, os
paulistas, fluminenses, capixabas e do
Distrito Federal e em Salvador, baianos
e sergipanos.
Carta - Os três encontros aprovaram
a Carta de Florianópolis, Salvador e
São Paulo que conta um pouco da história da luta pela isonomia nos bancos
citados. A carta também contempla a
proposta de criação de um grande Movimento Nacional pela Isonomia.
Moção - Nos encontros também foi
aprovada moção em repúdio à discri-
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minação imposta aos colegas da Nossa Caixa, do Besc e aos que fazem
parte do Reg/Replan não saldado da
CEF. A moção exige tratamento igualitário a todos os funcionários dos bancos públicos.
Manifesto - foi aprovado ainda o
manifesto O papel do Banco do Brasil na economia brasileira. O manifesto baseia-se em trabalho elaborado pelo colega Oscar Graeff Siqueira,
funcionário do BB e professor de economia na UNISC, e propõe, entre outras coisas, a retomada da função pública do banco e que o BB seja o
gestor do fundo Pré-Sal, de onde devem se originar “os recursos para as
atividades de fomento à produção que
o Brasil precisa e deseja”.
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BANRISUL - I

Assembleia acontece
na terça-feira, 21

Na próxima terça-feira, 21, às 18
horas, os funcionários e funcionárias
do Banrisul têm um compromisso na
sede do sindicato: a participação na
assembleia que vai discutir e deliberar sobre a proposta de paralisação
de 24 horas no dia seguinte.
BANRISUL - II

Construindo a
paralisação do dia 22

Dirigentes sindicais farão reuniões
nos locais de trabalho
Amanhã, na sexta-feira e também na terça-feira da próxima semana, dirigentes do SEEB-Passo Fundo
estarão fazendo reuniões nos locais
de trabalho para debater com os funcionários do Banrisul a importância de
uma tomada de posição do conjunto
dos trabalhadores do banco não só
contra as bandalheiras que têm acontecido na alta cúpula da empresa
como contra o desrespeito sistemático da diretoria no trato das questões
de interesse do funcionalismo. Já
vem de vários anos a indisposição dos
“manda-chuvas” do Banrisul em discutir com a atenção merecida as reivindicações de seus funcionários. É
preciso dar uma basta a tudo isso.
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Reunião da Diretoria
acontece hoje, às 18h
Hoje, às 18 horas, acontece a
reunião ordinária da Diretoria
Colegiada do SEEB-PF. Todos os diretores estão convocados.
PIADINHA
Joãozinho, falou a professora em uma
aula sobre boas maneiras:
- Suponha que somos convidados para
almoçar na casa de um amigo. Acabado o almoço, o que devemos dizer?
Sem hesitar, o Joãozinho responde:
- Cadê a sobremesa!

