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CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS - I

Comando rejeita contraproposta da
Fenaban e chama greve para o dia 30
O Comando Nacional dos
Bancários considerou insuficiente a
contraproposta que a Fenaban
apresentou na sexta-feira, 19, relativa
às cláusulas econômicas.
Os
banqueiros ofereceram um índice de
reajuste salarial de apenas 7%,
incidindo também sobre a PLR e
auxílios, e de 7,5% no piso de ingresso.
A contraproposta da Fenaban,

relativa às cláusulas sociais,
apresentada dois dias antes, também
havia sido considerada insuficiente
pelo Comando.
Por isso, o Comando orientou
os sindicatos de todo o país a
realizarem assembleias no dia 25 com
o fim de aprovar o início da greve
nacional da categoria no dia 30 de
setembro.

CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS - II

“Construir a unidade nacional, se
mobilizar e pressionar os banqueiros”
Avaliando a contraproposta dos
banqueiros, Carlos Cordeiro, presidente
da Contraf-CUT e coordenador do
Comando Nacional, afirmou:
"É uma novidade em relação
aos anos anteriores os bancos
apresentarem uma primeira proposta
já com aumento real e valorização do
piso. Isso é importante para nós porque
é um reconhecimento da necessidade
de os bancários terem aumento acima
da inflação e os pisos ainda mais
valorizados, mas os índices de reajuste
são muito insuficientes diante do lucro
do sistema financeiro. Queremos
mais. Além disso, a Fenaban não
apresentou propostas para proteger o

emprego, combater o assédio moral e
melhorar a segurança, que hoje são
demandas fundamentais para os
bancários".
E Cordeiro ainda acrescentou:
"Pela longa tradição de luta, os
bancários sabem que todas as
conquistas da categoria são resultado
da sua capacidade de construir a
unidade nacional, de se mobilizar e de
pressionar os banqueiros. Agora é
hora de estreitar a unidade e
intensificar a mobilização em todo o
país para que possamos fazer uma
campanha melhor ainda que no ano
passado e alcançar novas
conquistas”.

TERCEIRIZAÇÃO

Caixa Econômica Federal foi
condenada em Belo Horizonte
Em ação judicial que ainda
aguarda julgamento, o Ministério
Público do Trabalho (MPT) conseguiu
antecipação de tutela contra a
terceirização na Caixa Econômica
Federal. A medida obriga a CEF a
rescindir os contratos de trabalho com
terceirizados que estejam ligados à
atividade-fim da empresa em um prazo
de 12 meses. A CEF está proibida
ainda de firmar novos contratos para
telemarketing, atendimento aos clientes

e prestação de informações relativas
a serviços e venda de produtos
financeiros como cartões de crédito e
seguros.
Segundo a procuradora do
Trabalho, Juliana Vignoli, a indenização
de R$ 5 milhões pedida pelo MPT se
justifica “em função da utilização da
mão de obra interposta e pela burla ao
princípio constitucional do concurso
público, prejudicando os direitos de
diversos trabalhadores”.

BANRISUL - I

Dia Nacional de Luta
será realizado dia 25
A Fetrafi-RS convocou os 38
sindicatos do Estado e outras
entidades do restante do país a
realizarem, no dia 25, quinta-feira, um
Dia Nacional de Luta no Banrisul.
Nesse dia, deverão acontecer
paralisações ou retardamento da
abertura das agências. O objetivo é
inserir o conjunto dos banrisulenses na
Campanha Nacional dos Bancários,
preparando-os para a possível greve
da categoria que se inicia no dia 30. O
Dia de Luta também visa colocar
pressão na diretoria do banco para que
apresente propostas concretas na
mesa de negociação.
BANRISUL - II

Os membros da nova
Comissão de Saúde
O diretor do SEEB-Passo
Fundo, Gustavo Marques, psicólogo
formado, é membro titular da Comissão
de Saúde dos Funcionários do Banrisul.
Na sexta-feira, 19, a Fetrafi-RS
encaminhou ofício a todos os sindicatos
do Estado em que divulga a nova
constituição das comissões de Saúde
e de Segurança dos banrisulenses.
Eles foram eleitos no 22º Encontro
Nacional realizado em julho passado.
Os membros titulares da Comissão de
Saúde são os seguintes:
1. Gustavo Marques (SEEB-Passo
Fundo)
2. Luciane Lodi (SEEB-Caxias do Sul)
3. Carmen Gema Zanchet (SEEBGuaporé)
4. Marilene Bruza Sá (SEEB-Porto
Alegre)
5. Margarete Zamberlan Thomasi
(SEEB-Santa Maria).
PIADINHA
No consultório:
- Doutor, todas as noites eu vejo
crocodilos azuis.
- Você já viu um psicólogo?
- Não, não. Só crocodilos azuis.

