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CAMPANHA SALARIAL - I
Os bancos não aceitam a
reponsabilidade pelos problemas que
são gerados por suas práticas liberais,
voltadas apenas para as imposições
do mercado; sua responsabilidade
social restringe-se ao marketing
enganoso que veiculam através da
mídia tradicional.
As precárias condições de
trabalho nos bancos brasileiros são
visíveis e verificadas todos os dias
através do alto índice de afastamento
gerado pelo adoecimento físico e
psíquico dos trabalhadores do setor.

CAMPANHA SALARIAL - II

Bancários darão aula de mobilização
A Campanha Salarial é o
momento de pressionar os bancos
por mudanças efetivas. Nossa
mobilização é imprescindível para
avançar e garantir um novo rumo às
negociações.
Na avaliação do movimento
sindical, há grandes chances da
conduta de negação dos bancos nas
primeiras rodadas se repetir na
negociação sobre remuneração que
ocorre nesta segunda-feira, 12.
Para dar uma resposta à altura
da arrogância dos banqueiros, os
bancários devem estar prontos para
iniciar um amplo e crescente

processo de mobilização.
No ponto de vista da
remuneração, o debate deveria ser
ainda mais aberto e fácil, pois a
lucratividade do setor garante lastro
para que os bancos concedam
aumento real aos salários e a
melhoria da PLR.
Infelizmente, a cada ano o
embate com os banqueiros se torna
mais complexo. Por isso, nossa
organização e força coletiva devem
marcar a Campanha Salarial. Em
cada ato, cada atividade, os bancários
devem mostrar que estão conscientes
dos objetivos que querem atingir.

SAÚDE PÚBLICA

Diretor do SEEB-PF participou da
6ª Conferência Estadual de Saúde
Dário Delavy, colega do Banco
Santander, membro da Diretoria do Sindicato dos Bancários de Passo Fundo
e Região e Coordenador do Conselho
Municipal de Saúde, participou da 6ª
Conferência Estadual de Saúde. A 6ª
Conferência foi realizada de 1º a 4 de
setembro na cidade de Tramandaí.
Delavy participou ainda, nos dias 5 e
6, em Porto Alegre, do Seminário Regional de PRO e PET-Saúde.
Nos próximos números do C&N
traremos mais informações sobre a
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Banqueiros dão aula de enrolação
Nas duas primeiras rodadas de
negociação da Campanha Salarial
dos Bancários de 2011, os banqueiros
reiteraram sua já conhecida postura
irresponsável e deram aula de
enrolação. O que se viu foram só
negativas às reivindicações relativas
à saúde, condições de trabalho e
segurança. Assim, a categoria já se
prepara para mais um duro embate
com a Fenaban, uma vez que a
terceira reunião de negociação
agendada, sobre remuneração,
acontece nesta semana.
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conferência e o seminário, eventos importantes para a construção de uma
assistência à saúde verdadeiramente
pública e com a qualidade à qual o povo
brasileiro tem direito.
Ampliar a participação do nosso
Sindicato nas lutas dos demais trabalhadores e da sociedade, é uma das
tarefas a que se propôs a atual diretoria. Esta foi uma das deliberações do
planejamento realizado pela Diretoria
Colegiada no início do mandato, em
fevereiro deste ano.

Mobilização:
esta é a palavra
Banco não aceitou reivindicações
sobre emprego e saúde
Na sexta-feira, 9, aconteceu a primeira reunião de negociação com a diretoria do Banco do Brasil. Avaliando o
resultado da reunião, os membros do
Comando Nacional dos Bancários e da
Comissão de Empresa dos Funcionários do BB foram unânimes em afirmar:
é preciso mobilização. Para eles, o sucesso nas negociações vai depender
da participação ativa de todos os funcionários do banco na campanha salarial, notadamente os comissionados.
Na página do SEEB-Passo Fundo na Internet, pode ser lida matéria
completa sobre a negociação realizada na sexta-feira.
BANRISUL

Primeira reunião
ocorreu sexta-feira, 9
A primeira reunião de negociação
do Comando dos Banrisulenses com
a diretoria do Banrisul aconteceu na
última sexta-feira, 9. Os membros do
Comando ressaltaram a necessidade
de que sejam resolvidas questões que
se arrastam há muito tempo, tais
como a valorização das funções (caixa, plataformistas, operadores e gerente de negócios); o fim das metas
abusivas; novo Plano de Carreira, Fundação Banrisul, entre outras. O Comando também criticou duramente o
processo de redução de despesas e
cobrou uma revisão do mesmo pela diretoria do banco. A próxima reunião
acontece amanhã, 13.
Um relato da negociação com
o Banrisul pode ser lido na página do
Sindicato na Internet.
PIADINHA
O advogado, no leito de morte, pede
uma Bíblia e começa a lê-la
avidamente. Uma pessoa pergunta o
motivo. Ele, doente responde: -Estou
procurando brechas na lei.

