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CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS - I

SALÁRIOS

Assembleia na quinta-feira, 12, discute Mínimo deveria valer
quatro vezes mais
e delibera sobre proposta da Fenaban
Bancários vão deliberar também sobre início da greve no dia 19
Na próxima quinta-feira, 12, às reunião de 05/09/2013;
18 horas, o SEEB-Passo Fundo e 2. Deliberação acerca de paralisação
Região realiza uma assembleia que das atividades por prazo indeterminado
terá a seguinte pauta:
a partir da 00h00 do dia 19/09/2013.
1. Avaliação e deliberação sobre a
O edital de convocação da
rejeição
da
contraproposta assembleia foi publicado no jornal
apresentada pela FENABAN na Correio do Povo do sábado, 07/09/13.
CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS - II

“A bola está com eles”, os banqueiros
No dia 30/07, a pauta de
reivindicações da categoria bancária
era entregue à Fenaban. Só após 37
dias, no dia 05/08, os banqueiros
apresentaram sua contraproposta,
que que não agradou a categoria.
Os bancários não estão
exigindo altos salários - ninguém está
pedindo R$ 15mil ou R$ 20 mil por
mês -, nem benefícios mirabolantes.
Os bancários querem, é claro, uma
melhorada na sua renda mensal, mas
também querem Planos de Cargos e

Salários em todos os bancos e
condições de trabalho saudáveis, não
adoecedoras como ocorre hoje.
A categoria tem convicção de
que suas reivindicações são justas e
de que os banqueiros têm plenas
condições de atendê-las. Se eles
querem evitar que a greve se inicie no
dia19, é só, antes desse dia,
apresentar uma nova contraproposta
que realmente satisfaça os bancários.
Assim, “a bola está com eles agora”,
os banqueiros.

SÍRIA

O pretexto de Obama para atacar
No artigo EUA utilizam crimes
passados para legalizar crimes futuros,
a escritora política estadunidense,
Diana Jonhstone, lembra de como, em
1999, os governos dos Estados Unidos
e da Europa Ocidental forjaram a
existência de um genocídio no Kosovo
para bombardearem e destruírem a
Yugoslávia:
“Quantas vezes podem os
Estados Unidos utilizar um alarme falso
para começar uma guerra agressiva?
‘Genocídio’ não existente no Kosovo e
na Líbia, armas de destruição maciça
não existentes no Iraque e agora aquilo
que parece para grande parte do mundo
como uma ‘falsa bandeira’ de armas
químicas no ataque à Síria.”
A íntegra do artigo pode ser lida
no sítio português, www.resistir.info,
com data de 27/08/2013.
Já a cientista política Virgínia

Tilley, também estadunidense, fez uma
análise do arrazoado apresentado por
Barack Obama para atacar a Síria:
“Levando em conta a
evidência disponível, esta análise
não pode e não deve concluir que
o regime sírio não usou armas
químicas nesta ou em outra
ocasião. O que esta análise sim,
conclui, é que a avaliação feita
pelo governo dos EUA não
provou suas acusações, e,
certamente, não é o suficiente
para que possa justificar sua
própria intervenção unilateral
(que, em todo caso, claramente,
viola a Carta da ONU)”.
O artigo de Virgínia Tilley,
O dossier sobre a Síria, outro
argumento fracassado, pode ser
lido em http://www.rebelion.org/
noticia.php?id=173382.

O salário mínimo vigente no
Brasil é de R$ 678,00. Já para o Dieese
(Departamento Intersindical de
Estatística
e
Estudos
Socioeconômicos), o salário mínimo
deveria estar valendo R$ 2.685,47. Ou
seja, praticamente quatro vezes mais
que o atual. O mínimo previsto para
2014 é de R$ 722,90. Para apurar o
valor do salário mínimo necessário, o
Dieese faz um levantamento mensal
baseado no custo da cesta básica em
18 capitais brasileiras.
Na Campanha Nacional dos
Bancários 2013, a categoria está,
novamente, reivindicando o salário
mínimo do Dieese como piso de
ingresso nos bancos.

PIADINHA
O garoto pergunta pro pai:
— Pai, o que é compensação?
— É uma coisa que compensa a
outra, filho. Que substitui, que anula a
outra, entendeu?
— Não!
— Eu vou dar um exemplo... Se a sua
mãe transa com o padeiro, com o
carteiro, com o açougueiro, com o
vizinho... O que acontece?
— Ah, pai... Aí você é um corno!
— É... Mas, em compensação, você
é um filho da puta!
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