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13ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS BANCÁRIOS - I

Bancárias e bancários gaúchos
propõem índice de reajuste de 20%
A 13ª Conferência Estadual
dos Bancários foi realizada no final de
semana em Porto Alegre e contou
com a presença de mais de 600
bancárias e bancários de todo o Rio
Grande do Sul. A Conferência foi
encerrada às 13 horas de domingo
quando foram definidas as propostas
de índice de reajuste a ser
reivindicado aos banqueiros e de
estratégia de campanha.

Quanto ao índice, a proposta
aprovada por larga maioria dos
presentes foi a de 20%. Esse índice
é composto pelos 7,5% de inflação
estimados para o período entre 1º/09/
2010 e 31/08/2011, acrescidos de
2,5%, relativos à perda salarial
registrada na campanha de 2003, e
mais 10% baseados no aumento da
rentabilidade média dos bancos que
não deve ficar abaixo dos 37%.

13ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS BANCÁRIOS - II

Estratégia de campanha mantém
mesa única e mesas específicas
A esmagadora maioria dos
presentes à plenária final da 13ª
Conferência Estadual dos Bancários
optou pela manutenção da estratégia de
campanha salarial que vem sendo
aplicada nos últimos anos. A avaliação
das lideranças sindicais, de que a mesa
única na Fenaban com mesas
específicas concomitantes nos bancos
públicos, BB, CEF e Banrisul, vem
obtendo resultados positivos para a
categoria bancária, foi referendada pela
conferência.
Esta estratégia tem

permitido avanço tanto nos pisos
salariais de ingresso nos bancos como
também nas cláusulas sociais, além de
aprofundar a união da categoria.
Os participantes da 13ª
Conferência ressaltaram que essa
estratégia não pode tolher a
disposição de luta que vem sendo
apresentada pelos bancários dos
bancos públicos nos últimos anos, em
destaque o Banrisul, que foi o banco m
que ocorreu a maior mobilização em
nosso Estado no ano passado.

13ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS BANCÁRIOS - III

Emprego estável é um tema prioritário
para os bancários de bancos privados
No sábado à tarde, ao mesmo
tempo em que os funcionários do BB,
CEF e Banrisul realizavam seus
encontros específicos, os bancários
dos bancos privados discutiam os
temas prioritários a serem levados à
mesa da Fenaban.
E um dos temas que tem
prioridade para estes colegas, é o que
a Contraf-CUT denomina de emprego
estável. Coube ao secretário de
Imprensa da Contraf-CUT, Ademir
Wiederkehr, a apresentação de um
documento
elaborado
pela
confederação para subsidiar as

discussões
nas
conferências
estaduais/regionais e na Conferência
Nacional. Sobre emprego estável,
Ademir salientou que “Se analisarmos
hoje a situação do emprego nos bancos,
constatamos que ela está cada vez
mais precária porque os bancos rodam
demais os bancários. Nada justifica o
setor estar dispensando tanto os
trabalhadores para reduzir o custo de
suas folhas de pagamento.”
O documento da Contraf
aborda
ainda
temas
como
terceirização, assédio moral, metas,
entre outros.
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BANRISUL - I

Encontro debateu
temas específicos
Banrisulenses seguem cobrando
mudanças profundas na Fundação
No encontro que realizaram
durante a 13ª Conferência Estadual,
os funcionários do Banrisul trataram
das questões específicas a serem
discutidas com a direção do banco. A
Fundação Banrisul, o Plano de Carreira
e as metas foram alguns dos pontos
discutidos. Quanto à Fundação, os
banrisulenses continuam cobrando
mudanças profundas, tais como:
aumento do benefício mínimo,
eliminação da segregação por faixas
etárias, fim do voto de minerva e a
democratização das eleições para a
diretoria.
BANRISUL - II

Encontro repudia ação
policial contra colega
O encontro dos banrisulenses
aprovou uma moção de repúdio à
atuação dos órgãos de segurança do
RS. Na terça-feira, 14, um funcionário
do Banrisul, com 30 anos de casa, foi
preso, sem prova consistente,
acusado de ter facilitado um assalto a
uma agência do banco em Canoas, no
mês de março. O colega recebeu o
apoio jurídico do SEEB-Porto Alegre e
foi libertado dois dias depois. Antônio
Pirotti, funcionário do Banrisul e
secretário
de
Assuntos
Socioeconômicos da Contraf-CUT,
qualificou a prisão como “uma ação
midiática de um delegado”. O delegado
se utilizou de mais de 20 policiais para
efetuar a prisão.
PIADINHA
Dois meninos discutem:
- Meu pai é melhor que o seu!
- Não é não!
- Meu tio é melhor que o seu!
- Não é não!
- Mas a minha mãe é melhor que a sua!
— Bom ... isso aí é verdade. Meu pai
também acha.

