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CAMPANHA SALARIAL I

xima terça-feira (27).
Uma nova negociação com a
Fenaban acontecerá nesta sexta-feira (23), a fim de continuar as discussões. Na segunda-feira (26) novas
assembleias deverão ser realizadas
para a definição dos rumos do movimento.
A proposta dos bancos deixa de
valorizar o piso da categoria, apenas
corrigindo-o em 7,8%, mantém a PLR
nos mesmos moldes do ano passado, reajustando-a pelo índice acima,
não apresenta medidas de proteção
e geração de empregos, não contempla a criação de Plano de Cargos e
Salários em todos os bancos, e não
aborda temas como a saúde e a segurança dos bancários, igualdade de
oportunidades,
terceirização,
contratações e o fim da rotatividade.

CAMPANHA SALARIAL II
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BB afirma que vai
seguir Fenaban
A negociação nesta terça-feira
(20), em São Paulo, entre o
Comando Nacional dos Bancários e
o Banco do Brasil terminou sem a
apresentação de propostas para as
reivindicações específicas debatidas
e deliberadas pelos funcionários no
22º Congresso Nacional dos
Funcionários do BB. O banco
afirmou ainda que acompanhará os
resultados da mesa principal de
negociação com a Fenaban, que
debate a Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT) dos bancários.
O Comando Nacional orienta
que os bancários do Banco do Brasil
participem
ativamente
das
assembleias da categoria que serão
realizadas nesta quinta-feira, dia 22,
em todo o país, e preparem uma forte
greve nacional a partir do dia 27.
NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICA II

Assembleias Gerais acontecem
nesta quinta-feira (22), às 18h
A Fetrafi-RS e os sindicatos do
interior do Estado convocam os
trabalhadores e trabalhadoras em
instituições financeiras para
assembleias gerais na próxima
quinta-feira, 22.
O edital de convocação para as
bases dos sindicatos do interior foi
publicado na sexta-feira, 16, no jornal
Correio do Povo. As assembleias
serão realizadas pelos sindicatos do
interior, a partir das 18h, nas sedes
dos respectivos sindicatos.
Em Passo Fundo, a assembleia
acontecerá na data e horário supra
citados, na sede do Sindicato que fica
na rua General Osório, 1411, no
centro da cidade.
Na pauta das assembleias, a
discussão sobre o andamento da
Campanha Nacional dos Bancários
2011.
Os bancários irão avaliar e
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Bancos oferecem 7,8% e Comando
orienta a rejeição da proposta
Após três rodadas de negociação onde o que imperou foi a
enrolação, na reunião desta terça-feira (20), os bancos apresentaram a
sua proposta para o acordo coletivo
dos bancários:7,8% sobre os salários e as demais verbas salariais. Isso
equivale a apenas 0,37% de aumento
acima da inflação medida pelo INPC
no período.
Sendo assim, o Comando Nacional dos Bancários, responsável
pelas negociações com a Fenaban,
orienta a rejeição desta proposta nas
assembleias, por considerá-la muito
abaixo daquilo que está sendo reivindicado pela categoria nesta Campanha Salarial.
As assembleias acontecerão
em todo o país nesta quinta-feira (22)
e podem deflagar greve a partir da pró-
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deliberar sobre a contraproposta de
7,8% que a Fenaban apresentou na
rodada de negociações desta terçafeira (20), além de debater os detalhes
de procedimentos a serem adotados
na Campanha.
Ainda haverá deliberação sobre
a suspensão da assembleia para ser
reconvocada a qualquer momento,
mediante simples boletim interno do
respectivo Sindicato.
Dentro do caledário de atividades
estabelecido pelo Comando Nacional
dos Bancários, além das assembleias
para apreciação da proposta neste dia
22, haverá uma nova negociação com
a Fenaban e uma específica com o
Banrisul no dia 23 de setembro, novas
assembleias no dia 26 de setembro e
a data indicativa de início da greve é o
dia 27 de setembro.
Participe da assembleia e ajude
a definir os rumos da campanha 2011.

CEF negocia nesta
quarta-feira
Nesta quarta-feira (21), às 11h,
em Brasília, o Comando Nacional
dos Bancários realiza mais uma
rodada de negociação específica
com a Caixa Econômica Federal.
O banco se comprometeu a
apresentar uma proposta para os
empregados. Nas três rodadas entre
o Comando Nacional e a Caixa
realizadas até aqui, os bancários
apresentaram toda a pauta
específica, mas tiveram suas
demandas negadas pelo banco.
PIADINHA
Uma menina de sete anos contou
calmamente a seus pais que ela e
um coleguinha haviam se beijado
depois da aula.
-E como aconteceu isso? -perguntou
a mãe, sobressaltada.
-Não foi fácil, mas três meninas me
ajudaram a segurá-lo e aí eu o beijei!

