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CAMPANHA SALARIAL I

No que se refere a um dos principais eixos da campanha, que é o
“emprego decente”, o descaso dos
bancos com a categoria torna-se ainda mais gritante. A categoria bancária exige o fim da rotatividade no setor, mais contratações, combate ao
assédio moral, fim das metas
abusivas, mais segurança, igualdade
de oprtunidades e melhoria do atendimento aos clientes entre outros pontos.
Os bancários apostaram na negociação desde o início da Campanha
Salarial 2011, mas essa nova proposta
vai levar a categoria a realizar uma
greve ainda mais forte que a do ano
passado, a fim de arrancar dos bancos uma proposta decente para um
acordo
coletivo
digno.

CAMPANHA SALARIAL II

Assembleia para deflagar greve é
hoje, às 17:30horas, no Sindicato
Na assembleia realizada na última quinta-feira (22), na sede do Sindicato, os bancários presentes rejeitaram por unanimidade a proposta da
Fenaban, que até então era de 7,80%
de aumento sobre todas as verbas
recebidas. Na ocasião os presentes
aprovaram a suspensão da referida
assembleia para que a mesma fosse
reconvocada a qualquer momento
mediante boletim do Sindicato.
Motivado pela apresentação por
parte dos bancos da proposta de 8%

de aumento, rejeitada de pronto pelo
Comando Nacional, o Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo e Região
convoca todos os bancários de sua
base territorial para reabrirem e darem
continuidade à assembleia suspensa,
com a finalidade de construir, organizar e deflagar a greve geral da categoria, a partir desta terça-feira, 27 de
setembro de 2011.
A assembleia se realizará nesta
segunda-feira (26), às 17:30 horas, na
sede do Sindicato dos Bancários.

CAMPANHA SALARIAL III

BB, CEF e Banrisul seguem
enrolando seus trabalhadores
BB, CEF e Banrisul aderiram
definitivamente à prática do descaso
e da enrolação instalada na Campanha Salarial 2011 pela Fenaban. Reunidos com os representantes de
seus trabalhadores nos dias 20, 21 e
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3601-2785 ou 3601-2786

MOBILIZAÇÃO

Bancos oferecem só 8% e greve
começa amanhã
Na rodada de negociação da
mesa única da Fenaban, ocorrida na
sexta-feira (23), os bancos deram
sequência à enrolação que já havia
sido demonstrada nas rodadas anteriores e apresentaram uma proposta
global de aumento para os bancários
de 8% sobre todas as verbas.
Esta nova proposta é 0,2% superior a anterior, que era de 7,8%.Se
comparado com a previsão da inflação para o período, o aumento proposto pelos bancos representa um
“ganho real” de 0,56% para a categoria.
Além de risível, a proposta dos
banqueiros desconsidera reivindicações como a valorização dos pisos
da categoria e aumento da Participação nos Lucros e Resultados (PLR).
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23 de setembro, respectivamente, os
três bancos públicos declararam que
seguirão a mesa única da Fenaban.
Nas questões especificas não
há avanços em nenhum dos três bancos. Só discurso e enrolação...

Ato une categorias
no Rio de Janeiro
Bancários,
petroleiros,
trabalhadores dos Correios em
greve, portuários, químicos e
representantes de diversas outras
categorias se reuniram na
Candelária, no Rio de Janeiro, na
manhã da quarta-feira (21) para lutar
por aumento real de salário, defesa
da vida, fim do assédio moral,
ratificação das Convenções 158 e
192 da OIT, fim dos correspondentes
bancários, fim do fator previdenciário
e redução da jornada de trabalho sem
redução de salários, entre outras
reivindicações.
Por volta das 10h, cerca de 2
mil pessoas seguiram pelas ruas do
centro até a Edise, edifício-sede da
Petrobrás, onde realizaram um ato
público.
Foi um grande ato unificado
para mostrar a disposição de luta de
várias categorias contra o aperto
salarial que algumas empresas estão
tentando impor a seus funcionários.
O ato também teve como mote
a luta por melhores condições de
trabalho e respeito à vida, uma vez
que os acidentes de trabalho
continuam vitimando trabalhadores
de várias categorias.
PIADINHA
Um menino de 10 anos e seu pai entram em um shopping pela primeira
vez. Ao ver o elevador, o menino pergunta:
-Pai! O que é aquele quartinho?
O pai responde atônito:
-Filho, eu nunca vi nada igual, não sei
o que é!
Enquanto os dois conversavam, uma
senhora de uns 130kg entrou no dito
“quartinho” que logo fechou suas portas. Depois de algum tempo, as portas se abrem e do elevador sai uma
linda loira de mais ou menos uns 24
anos. O pai, sem tirar os olhos da
moça, disse ao filho:
-Anda! Vai buscar a tua mãe...

