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CAMPANHA SALARIAL

saúde do trabalhador, e os ataques a
ela por meio do assédio moral.Sobre
estratégias para a campanha salarial,
de forma unânime, os delegados e
delegadas votaram que a negociação
deve ser unificada, com mesas
concomitantes.
Por fim, foram eleitos(as) os(as)
38 delegados(as) que representarão os
bancários e bancárias gaúchos na
Conferência Nacional. Duas chapas se
apresentaram a esse pleito, e a
proporção foi de 80% para a chapa 1
(CSD, Articulação Sindical, CTB e CSA)
contra 20% da chapa 2 (Novo Rumo,
Movimento Nacional de Oposição
Bancária e Intersindical).
Nos próximos dias, todas as
resoluções da Conferência serão
disponibilizadas na íntegra no nosso site
e publicados no C&N para o
conhecimento de todos os bancários.

ELEIÇÕES DO SINDICATO

Chapa “Unidade na Luta” obtém
97,78% de aprovação nas urnas
Após a eleição ocorrida nos
dias 18,19 e 20 de junho, a apuração
revelou que a a chapa “Unidade na
Luta”, a única inscrita para o pleito,
obteve 97,78% de aprovação dos
bancários votantes. Foram colhidos
633 votos e o resultado apontou 619
votos “sim”, 13 votos “não”, 01 voto
“em branco”. Não houve voto “nulo”.
A posse oficial acontece no dia

1º de Agosto e o mandato tem
duração de três anos.
A nominata eleita agradece a
todos os bancários por mais este voto
de confiança e sabe que dele decorre
a obrigação de encaminhar as lutas
políticas em defesa dos direitos da
categoria bancária e administrar a
entidade de forma clara, transparente,
autônoma
e
independente.

BANRISUL I

Desconto das horas paralisadas no dia
23 de maio será suspenso
O Banrisul informou que vai
suspender o desconto das horas
referentes à paralisação que foi
realizada na quinta-feira, 23 de maio.
As entidades sindicais e o
Comando dos Banrisulenses vão

25 / junho / 2013

3601-2785 ou 3601-2786

SANTANDER

Conferência Estadual define
prioridades para a Campanha de 2013
Com a participação de 488
delegados e delegadas de todo o
estado, a 15ª Conferência dos
Bancários(as) do Rio Grande do Sul
aconteceu nos dias 22 e 23 de junho.
No domingo, a plenária final foi dividida
em seis eixos deliberativos, e as
definições serão encaminhadas à
Conferência Nacional Bancária.
O primeiro tema foi “emprego”.
Nesse tópico, a questão mais lembrada
foi a necessidade de fotalecer a luta
contra o PL 4330, que regulamenta as
terceirizações. A plenária indicou a
construção da mobilização no estado,
e a importância de se somar aos atos
nacionais.
Em “remuneração”, a principal
discussão foi sobre o índice a ser exigido
na Campanha Salarial 2013. A proposta
mais votada foi a de 18%.
Em
“condições de trabalho”, discutiu-se a

Nº 2878

seguir pressionando para que o
Banrisul devolva o valor descontado
referente a paralisação do dia 07 de
maio e retire a expressão “atraso não
justificado” do ponto dos funcionários
que paralisaram também neste dia.

Carta cobra o fim
das demissões
O movimento sindical enviou
carta ao novo superintendente de
Relações Sindicais do Santander,
Luiz Cláudio Xavier, reivindicando o
fim das demissões, a geração de
novos postos de trabalho, além de
criticar a elevação de bônus
destinados aos integrantes do alto
escalão no Brasil. Reuniões foram
marcadas para os dias 26 de junho e
04 de julho com a direção do
Santander no Brasil.
BANRISUL II

Toda quinta é dia de
vestir preto
O Ato Estadual por um Plano
de Carreira Justo, que ocorreu
na sexta-feira, 21 de junho, em frente à
DG, do Banrisul, marcou o início de uma
campanha do SEEB-POA por um
Plano de Carreira Justo. Até 12 de julho,
data em que a direção do Banrisul se
comprometeu com os trabalhadores
em apresentar uma nova proposta, um
painel em frente à DG, no Centro de
Porto Alegre, vai fazer uma contagem
regressiva.
A luta continua! Toda quinta-feira: Dia
de vestir preto!
De 21 de junho a 12 de julho: Contagem
Regressiva por uma proposta de Plano
de Carreira justo.
Reivindicações: Enquadramento por
tempo de serviço;- Progressão por
tempo, de 2 em 2 anos; - Merecimento
com critérios claros e definição de
vagas;- Step de 7% de reajuste na troca
de padrões;- Piso digno e justo para
todos;
PIADINHA
-Bom dia, Padre!
-Bom dia, minha filha!
-Padre, eu soube que uma amiga
engravidou só com uma Ave-Maria!
-Não foi com Ave-Maria! Foi com um
Padre-Nosso, mas ele já foi
transferido para outra paróquia!

