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CAMPANHA SALARIAL

Em assembleia hoje, às 18 horas,
bancários organizam a greve

Às 18 horas desta terça-feira, o
SEEB-Passo Fundo realiza assembleia
com bancárias e bancários da cidade
para organizar o início da greve nacional da categoria amanhã, 29.
Após a entrega oficial da pauta de
reivindicações, que aconteceu no dia 11
de agosto, ocorreram cinco negociações com a Fenaban. Na última, realizada na quarta-feira passada, 22, a
Fenaban apresentou proposta de
4,29% para o reajuste salarial, muito
aquém dos 11% reivindicados. Além
disso, praticamente todas as reivindicações dos bancários quanto à garantia de emprego, saúde, condições de
trabalho e segurança foram rejeitadas

pelos banqueiros. O Comando Nacional dos Bancários recusou a proposta
na mesa mesmo e convocou a categoria a cumprir o calendário de lutas.
Assembleias realizadas em todo o país
no dia seguinte rejeitaram a proposta
da Fenaban e aprovaram o início da
greve para o dia 29.
Ao chamar o início da greve somente para esta quarta-feira, o Comando ainda concedeu mais um prazo para que os banqueiros apresentassem nova proposta à categoria.
Como a proposta não veio, as
assembleias de hoje à tarde deverão
apenas mobilizar os trabalhadores e
organizar a greve.
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BANCO DO BRASIL

Diretoria não
apresentou proposta

Os funcionários do Banco do
Brasil esperavam que na negociação
realizada na quinta-feira, 23, a diretoria do banco apresentasse proposta
para o atendimento da extensa pauta
de reivindicações. Porém, seguindo
os passos da Fenaban, que no dia anterior nada apresentou além do baixo
índice de 4,29% para o reajuste nos
salários, o BB não trouxe proposta, limitando-se a discutir algumas questões relativas à segurança e às centrais de atendimento. Diante disso, a
Comissão de Empresa convocou todos os funcionários a fortalecerem a
mobilização da categoria e a greve
nacional que começa amanhã.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANRISUL - I

Sem avanços na
Funcionários paralisaram três agências
negociação do dia 23
na quinta-feira, 23, em Passo Fundo
Funcionários vão à greve
Na quinta-feira, 23, funcionários
das agências Avenida Brasil
(Boqueirão), General Neto e São Cristóvão em Passo Fundo, participaram
ativamente do Dia de Luta proposto
pelo Comando Nacional dos
Banrisulenses. Os trabalhadores dessas três agências assumiram o slogan
da campanha salarial deste ano, “É
hora de enfrentar o medo”, retardando a abertura das mesmas até às 12
horas. Ocorreram paralisações tam-

bém em agências do Banrisul de Santa Rosa, Porto Alegre e Chapecó (SC).
E é dessa forma, com muita
união, organização e mobilização que
os funcionários do Banrisul vão conseguir dobrar o descaso da diretoria
do banco para com suas reivindicações. A pauta específica foi entregue
ainda no dia 25 de agosto e até o momento a diretoria não se dispôs a
agendar uma reunião sequer para tratar da mesma.

BANRISUL - II

Em Porto Alegre, 23 agências foram
paralisadas na quinta-feira

Em Porto Alegre, o início do expediente em 23 agências e em alguns
departamentos foi retardado até às
12 horas no Dia de Luta realizado na
quinta-feira, 23. Os funcionários das
agências Duque de Caxias, Menino
Deus, João Pessoa, Borges de
Medeiros, Andradas, Coliseu, União,
Parcão, Alto Petrópolis, Caminho do
Meio, Bomfim, Otávio Rocha, Uni-

versitária, Passo D’Areia, Shopping
Total, Beira-Rio, Palácio da Polícia,
Otto Niemayer, Wenceslau, Azenha,
Bom Conselho, Centro Paulista,
Agência Central e de alguns departamentos também resolveram “enfrentar o medo” e foram à luta.
Agências de Santa Rosa e de
Chapecó (SC) também foram paralisadas.

A negociação realizada no dia 23
não trouxe avanços. Como a do BB a
diretoria da Caixa Econômica Federal
nada apresentou aos funcionários em
termos de atendimento das reivindicações, limitando-se a expor documento
em que afirma que vai cumprir o assinado na mesa da Fenaban quanto aos
itens econômicos. O documento também propõe a renovação de algumas
cláusulas do atual acordo coletivo. Assim, a Comissão Executiva dos Empregados chamou os funcionários a aderirem à greve nacional da categoria.
NOTA DE FALECIMENTO
Com profundo pesar, a diretoria
do Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região comunica o falecimento de Meibe Ribeiro. Lutadora
incansável pelos direitos dos trabalhadores e pelas causas populares,
Meibe era dirigente do Cpers-Sindicato. Ela era esposa de Arlindo Ribeiro,
ex-funcionário do Banco do Brasil e
que também foi diretor do SEEB-PF
na década de 1990.

