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BANRISUL - I

SINDICATO

Banco propôs a retirada de direitos
dos afastados por doença
Na quarta-feira, 17, foi realizada
a segunda reunião de negociação da
pauta específica dos funcionários do
Banrisul. Conforme o Comando
Nacional dos Banrisulenses, foi uma
reunião sem progresso algum. Pior, a
diretoria do banco impôs uma condição
absurda para a renovação do acordo:

a retirada da PLR-Banrisul e do valerefeição e da cesta alimentação dos
trabalhadores e trabalhadoras
afastados por motivo de doença.
Matérias sobre essa rodada
de negociações com o Banrisul
podem ser lidas na página do SEEBPF na Internet.

BANRISUL - II

No dia de ontem, o banco abandonou
a mesa de negociação
Na sequência da rodada de
negociação, no dia seguinte, os
representantes já começaram
chegando atrasados em mais de uma
hora ao local da reunião. Além de
chegarem
atrasados,
eles
condicionaram a continuidade das
discussões ao fim da paralisação que
estava sendo realizada na
Superintendência do banco no bairro

Moinhos de Vento. Como o Comando
não aceitou a pressão, os
representantes do banco se retiraram
da mesa. Uma demonstração de
desrespeito
ao
direito
de
manifestação dos trabalhadores.
Os diretores Diego Pulga e
Gustavo Marques participaram dessa
negociação. A próxima rodada está
prevista para os dias 24 e 25/09.

CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS - I

Contraproposta dos bancos não
contempla emprego e metas abusivas
A sexta rodada de negociações
com a Fenaban foi realizada na quartafeira, 17. Apesar de alguns avanços, a
contraproposta apresentada pelos
bancos para as questões não
econômicas ficou muito aquém do que
a categoria necessita, avaliou o
Comando Nacional dos Bancários.

Quanto às condições de trabalho, que
têm a ver diretamente com as metas
abusivas, à garantia de emprego, com
a assinatura da Convenção 158 da OIT
para diminuir a rotatividade, à igualdade
de oportunidades e à segurança,
nenhuma medida foi apresentada
pelos bancos.

CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS - II

Fenaban deve apresentar hoje sua
contraproposta para o reajuste salarial
Na sétima rodada de
negociações, que está marcada para
hoje, a Fenaban deve apresentar sua
contraproposta para as reivindicações
econômicas: reajuste salarial, vale e
cesta alimentação, PLR e outros
auxílios.
Se os banqueiros
apresentarem
contraproposta

rebaixada, o Comando Nacional vai,
provavelmente, recusá-la na mesa
mesmo e chamar assembleias para
a próxima semana que vão decretar
o início da greve.
A hora da definição se
aproxima; a categoria deve estar
preparada para a luta.

Firmado convênio
com psicóloga
O SEEB-Passo Fundo e Região
firmou convênio com a psicóloga,
psicodramatista e mestre em educação
Graziela Rodrigues Bohrer. O convênio
garante descontos nos serviços de
psicoterapia individual para crianças,
adolescentes e adultos e para o casal e
a família. O atendimento é realizado na
Âmago Espaço Terapêutico, situada na
Rua Morom, nº 1432, centro, junto à
Plena Pilates, em Passo Fundo.
Contatos podem ser feitos pelo telefone
(54)9150-9595 ou pelo e-mail
graziela_bohrer@hotmail.com.
SANTANDER

Sobre a segunda
reunião de negociação
A segunda reunião de
negociação da pauta específica dos
funcionários do Santander foi realizada
na segunda-feira, 15. Nela, o Comando
Nacional dos Bancários garantiu a
renovação de várias cláusulas do atual
acordo aditivo. Entre os direitos
garantidos estão o intervalo de 15
minutos dentro da jornada de seis horas,
a licença de dois dias por motivo de
doença de filhos, a ampliação do horário
para amamentação, a licença para
adoção (parental), inclusive para casais
homoafetivos, e a licença não
remunerada para acompanhamento de
casos de saúde, entre outras.
"Trata-se
de
direitos
importantes, que não estão previstos na
convenção coletiva da categoria, frutos
de um intenso processo de negociações
desde 2001, afirmou o secretário de
imprensa da Contraf-CUT, Ademir
Wiederkehr, funcionário do Santander.
A terceira reunião de negociação
acontece no dia 22/09.
PIADINHA
O garoto chega na padaria e pergunta:
— Esse pão é de hoje?
O padeiro responde:
— Não, é de trigo!

